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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á árangur vinnumarkaðsaðgerða 

sem gripið var til í þeim tilgangi að bregðast við fjöldaatvinnuleysi í kjölfar 

efnahagshruns haustið 2008. Í rannsókninni er sjónum beint sérstaklega að 

átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur en þar gafst atvinnuleitendum tækifæri á að 

stunda formlegt nám, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, með framfærslu úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði.  Ástæða þess að sjónum var beint að Nám er vinnandi vegur 

er að hér var um að ræða nýja nálgun þar sem gerð er tilraun til að beita ákveðinni 

fagstétt, náms- og starfsráðgjöfum, í baráttunni við fjöldaatvinnuleysi og aukið fjármagn 

sett í náms- og starfsráðgjöf. Rannsóknin fólst í að taka viðtöl við sjö náms- og 

starfsráðgjafa sem komu að framkvæmd verkefnisins þar sem markmiðið var að kanna 

upplifun þeirra á verkefninu og árangri þess og þá ekki síst fyrir ungt fólk, auk þess sem 

unnið var úr fyrirliggjandi gögnum. Niðurstöður benda til þess að átaksverkefnið hafi 

skilað góðum árangri fyrir langstærstan hluta þátttakenda og má ætla að þar hafi aukin 

áhersla á náms- og starfsráðgjöf með auknu fjármagni, ásamt tryggri framfærslu til 

þátttakenda á meðan á námi stóð skipt mestu máli. Það er lærdómur sem vonast er til 

að skili sér áfram til stefnumótunaraðila.  
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Abstract 

The main objective of this study is to shed light on the results of labor market 

measures that were applied in operations against mass unemployment following the 

economic downturn in autumn 2008. The study focused specifically on the operation 

„Nám er vinnandi vegur“, where jobseekers were given the opportunity to participate in 

formal education, if other requirements were met,  with support from the 

Unemployment Insurance Fund. The reason why the focus in the reasearch is on „Nám 

er vinandi vegur“ is that this was a new approach, in which an attempt was made to 

activate a certain profession, educational- and vocational counselors, to the fight 

against mass unemployment by increasing funds to educational- and vocational 

counseling in schools. The study involved interviewing seven educational- and 

vocational counselors who participated in the project, where the aim was to explore 

their experience of the project and its results, especially for young people. In addition to 

the study, the available data on the project was processed. The results indicated that 

the initiative has yielded good results for most of the participants, and it can be 

assumed that the increased emphasis on educational- and vocational conuseling 

through increased funding, along with a secure support for participants during the 

course of the study, played an important role. It is hoped that policy makers will take 

this into account in their policymaking.  
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf 

við Háskóla Íslands. Rannsóknin var tvíþætt og byggði annars vegar á viðtölum við sjö 

náms- og starfsráðgjafa þar sem eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt og hins vegar 

úrvinnslu fyrirliggjandi gagna. 

Markmiðið var að varpa ljósi á hvernig vinnumarkaðsaðgerðir, sem gripið var til og 

þá sérstaklega átaksverkefnið Nám er vinnandi vegur, gögnuðust í baráttu við 

fjöldaatvinnuleysi í kjölfar efnahagshruns haustið 2008 og þá ekki síst ungu fólki. 

Höfundur hefur starfað sem náms- og starfsráðgjafi að ráðgjöf við einstaklinga sem 

misst hafa vinnu frá árinu 1996 og sem sviðsstjóri ráðgjafar- og vinnumiðlunarsviðs 

Vinnumálastofnunar frá árinu 2011. Í starfi mínu hef ég því kynnst því hvaða áhrif 

atvinnuleysi getur haft á stöðu og líðan þeirra sem fyrir því verða. Í þeim aðstæðum sem 

hér sköpuðust haustið 2008 þegar atvinnuleysi margfaldaðist á tiltölulega stuttum tíma 

var afar lærdómsríkt að fá að vera þátttakandi í að móta þær aðgerðir sem gripið var til 

og koma að framkvæmd þeirra. Það er sömuleiðis mikilvægt að skoða þær aðgerðir til 

að draga af þeim lærdóm og byggja ofan á það sem vel tókst og læra af því sem betur 

mátti fara. Af þeirri ástæðu valdi ég þetta viðfangsefni og þá sérstaklega Nám er 

vinnandi vegur og þá ekki síst í ljósi þess mikilvæga hlutverks sem náms- og 

starfsráðgjöfin hafði við framkvæmd þess.  

Í ljósi stöðu minnar hjá Vinnumálstofnun og aðkomu að verkefninu get ég ekki talist 

óháður aðili og vegna þessara tengsla minna við verkefnið er mögulegt að viðmælendur 

mínir treysti mér ekki fyrir upplifunum sínum, skoðunum eða tilfinningum og gefi því 

upplýsingar sem teljast mega viðeigandi. Ég er meðvituð um þetta og finnst rétt að 

undirstrika það og upplýsa að ég ræddi það við viðmælendur mína.   

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttir, prófessors 

við Háskóla Íslands og vil ég þakka henni fyrir góða leiðsögn, hvatningu og stuðning við 

að ljúka þessu verki.  
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1 Inngangur 

Haustið 2008 skall á alvarleg kreppa hér á landi með umtalsverðu atvinnuleysi sem 

bitnaði hvað harðast á ungu fólki. Stjórnvöld ásamt fjölmörgum aðilum lögðust á eitt til 

að draga úr neikvæðum afleiðingum ástandsins og þar gegndu náms- og starfsráðgjafar 

mikilvægu hlutverki. Það má í raun færa fyrir því rök að einstakt samstarf hafi tekist 

meðal atvinnurekenda, launþegasamtaka, sveitarstjórna, skóla og fjölmargra annarra 

stofnanna hins opinbera um aðgerðir. Hér verða stjórnvaldsaðgerðir í þágu ungs fólks 

skoðaðar í ljósi umræðu um alvarleg áhrif hrunsins á þann aldurshóp og aðgerða 

annarra Evrópuríkja í viðleitni þeirra til að styðja innkomu ungs fólks inn á 

vinnumarkaðinn. Íslensk stjórnvöld lögðu áherslu á að bregðast við aðstæðum sem hér 

sköpuðust haustið 2008 með því að setja umtalsvert fjármagn í vinnumarkaðsúrræði.   

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á árangur af aðgerðum stjórnvalda 

sem höfðu þann tilgang að mæta þessum vanda og í því skyni beinist rannsóknin að  

átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur, sem sett var af stað haustið 2011. Ástæða þess 

að hér er valið að skoða Nám er vinnandi vegur sérstaklega er að hér var um að ræða 

nýja nálgun þar sem gerð er tilraun til að beita ákveðinni fagstétt í baráttunni við 

fjöldaatvinnuleysi og aukið fjármagn sett í náms- og starfsráðgjöf í þeim skólum sem 

tóku þátt í verkefninu. Þarna var líka um að ræða tilraun um samstarf þvert á stofnanir, 

kerfi og þjónustuveitendur. Markmið átaksverkefnisins var að tryggja 1000 

atvinnuleitendum, sem skráðir voru án atvinnu hjá Vinnumálastofnun og uppfylltu 

tiltekin skilyrði, aukin tækifæri til náms í framhaldsskólum, frumgreinadeildum og 

háskólum.  

Í verkefninu bauðst atvinnuleitendum sem höfðu verið skráðir hjá 

Vinnumálastofnun lengur en sex mánuði, tækifæri á að stunda nám með auknum 

stuðningi í formi náms- og starfsráðgjafar, auk þess að njóta framfærslu í formi 

atvinnuleysisbóta en skortur á framfærslu hefur verið nefnd sem ein skýring á 

brotthvarfi úr framhaldsskólum. Tilboð um nám gaf atvinnuleitendum tækifæri til að 

efla sig og styrkja, en rannsóknir sýna að nám er talið auka möguleika og styrkja stöðu 

einstaklinga á vinnumarkaði og því áhugavert að skoða hvernig þátttakendum vegnaði.   
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Í inngangsköflum sem hér fara á eftir verður sjónum beint sérstaklega að ungu fólki 

og staða þeirra á vinnumarkaði skoðuð í ljósi þeirra breytinga sem urðu í kjölfar 

efnahagsþregninga haustið 2008 með fjöldaatvinnuleysi. Fram að því hafði Ísland lengst 

af búið við þá sérstöðu að atvinnuþátttaka var með því hæsta sem þekkist í heiminum 

hjá öllum aldurshópum. Fjallað verður breytingar sem talið er að fylgi vaxandi 

hnattvæðingu og örum tæknibreytingum og greint frá áhrifum sem talið er að þeim geti 

fylgt á stöðu fólks á vinnumarkaði. Þessari þróun fylgir krafa um aukna menntun til að 

standa betur að vígi í samkeppni um störf. Þegar síðan þrengir að í efnahagslífi með 

kreppu og fjöldaatvinnuleysi eins og hér gerðist haustið 2008 reynist ungt fólk á 

vinnumarkaði í viðkvæmastri stöðu og þá sérstaklega sá hópur sem ekki hefur lokið 

formlegu námi eftir grunnskóla. Fjallað verður um alvarlegar afleiðingar sem talið er að 

atvinnumissir og langtímaatvinnuleysi geti haft á líðan og heilsu og þær aðgerðir 

skoðaðar sem taldar eru geta spornað gegn því og í því samhengi verður fjallað um gildi 

menntunar. Þá verður skoðað hvað náms- og starfsráðgjafafræðin geta lagt til í slíkum 

aðstæðum og hvernig náms- og starfsráðgjafar geta stutt við bakið á ungu fólki í 

viðkvæmri stöðu á umbrotatímum. Að lokum verður greint frá viðbrögðum íslenskra 

stjórnvalda og helstu aðgerðum sem gripið var til, þar sem átaksverkefnið Nám er 

vinnandi vegur verður skoðað sérstaklega eins og áður var nefnt.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Annars vegar eigindleg rannsókn sem beinist 

að náms- og starfsráðgjöfum sem tóku þátt í verkefninu Nám er vinnandi vegur þar sem 

kannað verður hver upplifun þeirra er af verkefninu. Hins vegar verður leitast við, út frá 

fyrirliggjandi gögnum, að fá svör við því hvort aðgerðir stjórnvalda með Nám er vinnandi 

vegur skiluðu tilætluðum árangri.  

Rannsóknarspurningar lúta að því að fá upplýsingar um upplifun og mat 

viðmælenda minna á verkefninu. Hver var upplifun þeirra af nemendahópnum? Hvernig 

upplifðu þeir hlutverk sitt og gildi náms- og starfsráðgjafar? Hvernig lýsa þeir viðhorfi 

sínu og nálgun? Hver var upplifun þeirra af samstarfi þvert á þjónustustofnanir? Hvernig 

meta þeir árangur af verkefninu og þá sérstaklega gagnvart þeim hópi ungs fólks sem 

veikast stendur gagnvart vinnumarkaði. Hvað hefði mátt gera með öðrum hætti? Hvað 

má af verkefninu læra?  
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Þau fyrirliggjandi gögn sem skoðuð verða er lýsing á átaksverkefninu Nám er 

vinnandi vegur (Velferðarráðuneytið, 2013) og rannsókn Vinnumálastofnunar sem gerð 

var meðal atvinnuleitenda í lok árs 2013, þar sem spurt var um stöðu þeirra þegar 

könnunin var gerð og upplifun þeirra og mat á verkefninu (Maskína, 2013). Sömuleiðis 

verða skoðaðar niðurstöður rannsóknar sem mennta- og menningarmálaráðuneytið 

stóð að, þar sem leitað var svara við því hverjar væru ástæður brotthvarfs meðal þess 

hóps sem hóf nám í gegnum átakið, en hætti námi án þess að ljúka því (Inga Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2013).  

Vonast er til að rannsóknin á upplifun náms- og starfsráðgjafanna bæti upplýsingum 

við fyrirliggjandi gögn um átaksverkefnið og í framhaldinu megi nota niðurstöður til 

frekari stefnumótunar um stuðningsaðgerðir gagnvart ungu fólki í viðkvæmri stöðu og 

sem innlegg í áframhaldandi stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf.   
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2 Ungt fólk á vinnumarkaði 

Í þessum kafla verður fjallað um atvinnustöðu ungs fólks á Íslandi í ljósi þeirrar 

þróunar sem talin er fylgja vaxandi hnattvæðingu og örum tæknibreytingum og hún 

borin saman við stöðuna meðal ungs fólks annars staðar í Evrópu.  

Talað er um hér sem annars staðar að framtíð samfélagsins sé í höndum unga 

fólksins. Þeirra bíður ögrandi verkefni, sem er annars vegar að fóta sig og takast á við 

vaxandi hnattvæðingu vinnumarkaðarins og örar breytingar og hins vegar að axla ábyrgð 

á vaxandi hópi aldraðra í samfélaginu (Eurofound, 2012). Erfið staða meðal ungs fólks á 

vinnumarkaði hefur verið í brennidepli um alla Evrópu í kjölfar efnahagshrunsins. Það 

skýrist ekki síst af því að afleiðingar langtímaatvinnuleysis eru taldar hvað alvarlegastar 

fyrir ungt fólk. Þetta staðfesta gögn frá mörgum ólíkum löndum sem sýna að 

aldurshópar sem koma út á vinnumarkað í alvarlegu atvinnuleysisástandi, eru almennt 

með hærra atvinnuleysishlutfall en aðrir út alla starfsævina (Eurofound, 2012; Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Því er spáð að nýtt hagkerfi upplýsingatækni, þekkingar og hnattvæðingar taki við af 

gamla iðnaðarsamfélaginu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn H. Stefánsson, 2005). Þar er 

verið að vísa í þær breytingar sem hafa átt sér stað síðustu tvo áratugina eða svo og 

munu eiga sér stað á næstu árum og áratugum. Þessar breytingar eiga sér rætur í opnun 

hagkerfa, breyttri tækni upplýsingasamfélagsins og samtengingu heimshluta, auknum 

hraða og aukinni samkeppni milli landa og heimshluta (Stefán Ólafsson og Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2005). Þessi þróun hefur ýtt undir nýsköpun og menntun til að standa betur 

að vígi í alþjóðasamkeppni í nýju þekkingarhagkerfi framtíðarinnar (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn H. Stefánsson, 2005). Það er talið að nýja hagkerfinu fylgi einnig ýmsir 

neikvæðir þættir svo sem aukið óöryggi starfsfólks á vinnumarkaði, fjölgun hlutastarfa 

sem oft eru ótrygg, jaðarstörf af ýmsu tagi vegna minnkandi framboðs launavinnu og 

þetta leiði mögulega af sér misskiptingu innan samfélaga og milli samfélaga (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn H. Stefánsson, 2005). Það má ætla að þessar breytingar valdi því 

að komandi kynslóðir muni upplifa gjörbreyttar aðstæður á vinnumarkaði frá því sem 

verið hefur. Þessar breyttu aðstæður munu hafa áhrif á hvernig starfsferill einstaklinga 

mótast og þróast og mun þar vega þungt hversu tilbúinn og fær  viðkomandi er í að 

takast á við breytingar og aðlagast nýjum aðstæðum. 
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Bandaríski ráðgjafarsálfræðingurinn Blustein (2006) tekur undir þá skoðun að 

gríðarlegar hagrænar breytingar á heimsvísu með alþjóðavæðingu og tæknibreytingum 

muni valda beinum og síbreytilegum áhrifum á vinnu fólks. Blustein talar um 

vinnuumhverfi 21. aldarinnar sem gruggugt vatn og á þar við að erfitt geti verið að rata 

um og sjá fyrir hvers megi vænta. Hann telur hnattvæðinguna valda neikvæðum 

breytingum fyrir stóran hluta vinnuaflsins sem geri auknar kröfur um að einstaklingurinn 

sé virkur í sinni starfsþróun og margir fóti sig ekki vel í þessu umhverfi (Blustein, 2006).  

Atvinnuþátttaka á Íslandi er meiri en þekkist í hinum OECD löndunum og er það ekki 

síst talið skýrast af mikilli atvinnuþátttöku ungs fólks (Alþýðusamband Íslands [ASÍ], 

2018). Íslendingar hafa litið á sig sem vinnusama þjóð, þar sem sveigjanleiki á 

vinnumarkaði er mikill og atvinnuleysi lengst af verið lítið og var í aðdraganda 

efnahagsþrenginga haustið 2008 um 1%. Atvinnuþátttaka ungs fólks á Íslandi hefur 

sömuleiðis um langan tíma verið mikil og meiri en á Norðurlöndunum og víðast á 

Vesturlöndum (OECD, 2016). Það skýrist af því sem áður er sagt að á Íslandi hefur lengst 

af verið næga vinnu að fá og því algengt að ungt fólk vinni með námi eða jafnvel hætti 

námi til að fara í vinnu þar sem talið er að framboð á vinnu geti dregið úr hvata til náms 

(Halvorsen, Hansen og Tägtström, 2012; Nordic Council of Ministers, 2010).  

Frá árinu 1991 hefur atvinnuþátttakan verið á bilinu 80–85% og jókst í uppsveiflunni 

fyrir hrun (ASÍ, 2018). Þetta breyttist snögglega haustið 2008 þegar gríðarlegar 

breytingar urðu á íslenskum vinnumarkaði í kjölfar mikilla  efnahagsþrenginga sem 

leiddu til meira atvinnuleysis en verið hafði um langt skeið.  Atvinnuleysi fór þá á einu ári 

úr rétt um 1% haustið 2008 í rúm 9% árið 2010 þegar það varð mest 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Mikil aukning varð á skráningu ungra atvinnuleitenda hjá 

Vinnumálastofnun og varð sú aukning hlutfallslega meiri en hjá  öðrum aldurshópum og 

mældist hæst 12,3% hjá 16–29 ára hjá Vinnumálastofnun árið 2010 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Þegar atvinnuleysistölur sem fram koma í 

vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands eru skoðaðar fyrir aldurshópinn 16-29 ára, 

kemur í ljós að þær eru mun hærri en tölur Vinnumálastofnunar og fóru þar hæst árið 

2010 í 16,2%  (Velferðarráðuneytið, 2013). Skýringar á þessu misræmi, að mati 

Vinnumálastofnunar, geta verið að ungt fólk eigi oft á tíðum lítinn rétt á greiðslum úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði og sjái því ekki ástæðu til þess að skrá sig hjá stofnuninni, en 
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tölur Vinnumálastofnunar um skráð atvinnuleysi ná aðeins til þeirra sem eiga rétt á 

greiðslum úr Atvinnuleysistryggingasjóði (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Það er almennt vitað að samdráttur í efnahagslífi og fækkun starfa hefur meiri áhrif 

á ungt fólk á vinnumarkaði en þá sem eldri eru. Það skýrist af því að ungt fólk hefur 

oftast minni reynslu og er því fyrst út þegar þrengir að, ráðningartími er gjarnan styttri 

og meira er um tímabundnar ráðningar og ráðningu í hlutastörf. Þetta styðja rannsóknir 

sem sýna sömuleiðis að ungt fólk sem hættir námi án þess að ljúka námi eða vinnur með 

skóla er í viðkvæmri stöðu á vinnumarkaði og sinnir gjarnan láglaunastörfum, sem ekki 

krefjast sérhæfðrar þekkingar eða reynslu (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013; Roberts, 

2009). Fyrir hrun, þegar eftirspurn eftir vinnuafli var mjög mikil átti hópurinn greiða leið 

inn á vinnumarkaðinn. Hann er hins vegar í sérlega viðkvæmri stöðu þegar þrengir að og 

aukin samkeppni verður um störfin en þá verður starfsöryggið minna og jafnframt 

verður leiðin úr námi inn á vinnumarkaðinn lengri og torsóttari og á það sérstaklega við 

um þann hóp sem ekki hefur lokið námi á framhaldsskólastigi. Þessi þróun er í samræmi 

við þær breytingar sem Stefán Ólafsson og Kolbeinn H. Stefánsson (2005) ætla að gætu 

fylgt hinu nýja þekkingarhagkerfi þar sem örar tæknibreytingar kalla á aukna menntun 

og um leið fækkun einfaldra starfa og fjölgun hlutastarfa með auknu óöryggi sem því 

getur fylgt.  

Efnahagsþrengingar haustið 2008 höfðu því mikil áhrif á stöðu ungs fólks á 

vinnumarkaði og reyndist það vera sá hópur sem var í viðkvæmastri stöðu og þá 

sérstaklega sá hópur sem ekki hafði lokið námi eftir grunnskóla sem fór hvað verst út úr 

hruninu. Í tölum Vinnumálastofnunar má sjá að um það bil 75% í hópi atvinnulausra á 

aldrinum 16–25 ára hafði ekki lokið námi eftir grunnskóla (Hrafnhildur Tómasdóttir og 

Karl Sigurðsson, 2013). Viðkvæm staða þessa hóps í þeim aðstæðum sem hér sköpuðust 

á vinnumarkaði sýnir mikilvægi þess að brugðist sé við miklu brotthvarfi úr 

framhaldsskólum, sem er í alþjóðlegum samanburði mjög hátt og hefur verið svo um 

árabil. Samkvæmt gögnum OECD (2015) hafa 73% Íslendinga á aldrinum 25–64 ára lokið 

námi á framhaldsskólastigi sem er undir meðaltali OECD ríkja sem er 76%.  

Með Nám er vinnandi vegur lögðu stjórnvöld aukið fjármagn í náms- og starfsráðgjöf 

og aukinn stuðning til þeirra sem hófu nám á grundvelli átaksins með það að markmiði 
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að koma í veg fyrir brotthvarf og því afar áhugavert að skoða hverju það skilaði og 

hvernig náms- og starfsráðgjöfum fannst takast til.  

Þegar þróun atvinnuleysis meðal ungs fólks í Evrópu er skoðað í kjölfar 

efnahagsþrenginga haustið 2008 má sjá að samkvæmt upplýsingum Eurostat fór 

atvinnuleysi ungs fólks 16–25 ára í löndum ESB í 23,7% þegar það varð hæst árið 2013 

en var í aðdraganda efnahagshrunsins 15,2% (Eurostat, e.d.). Þrátt fyrir að atvinnuleysi 

ungs fólks sé breytilegt á milli landa þá er það í öllum löndum mun meira en meðal 

annarra aldurshópa og er ungt fólk að minnsta kosti tvisvar sinnum líklegra til að vera án 

vinnu en aðrir aldurshópar (Eurostat, e.d.). Af þessari ástæðu hafa aðgerðir í þágu ungs 

fólks sem hvorki er í vinnu né námi verið settar í forgang hjá stjórnvöldum um alla 

Evrópu í kjölfar kreppunnar 2008 (Eurofound, 2012).  

Í þessari rannsókn verður lögð sérstök áhersla á að leita svara við því hvernig þær 

aðgerðir sem gripið var til hér á landi gögnuðust þeim hópi sem hér hefur verið lýst en 

samkvæmt tölulegum upplýsingum frá Vinnumálastofnun varð ungt fólk sem tilheyrði 

brotthvarfshópi úr skóla verst úti í atvinnuleysinu sem dundi yfir haustið 2008 eins og 

áður er nefnt.  

2.1 Afleiðingar atvinnuleysis 

Það er almenn skoðun að vinnan gegni mikilvægu hlutverki í lífi flestra og hafi einnig 

áhrif á sjálfsmynd einstaklinga. Atvinnuþátttaka gefur fólki tilgang, skapar því hlutverk 

og auðveldar því að viðhalda daglegri rútínu og heilbrigðari lífsstíl (Guðný Björk Eydal, 

Stefán Ólafsson og Tómas B. Bjarnason, 2012; Hammer, 2000). Við skilgreinum okkur 

gjarnan út frá því starfi sem við gegnum og þegar við erum án atvinnu hefur það mikil 

áhrif, ekki bara á afkomu okkar heldur tilvist okkar alla. Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á afleiðingum atvinnuleysis benda til þess að atvinnuleysi hafi margþættar 

afleiðingar á líf og heilsu fólks og að líðan atvinnulausra sé verri borin saman við líðan 

fólks í vinnu (Jón Sigurður Karlsson, 1992). Það tengist ekki einungis fjárhagsáhyggjum 

sem fylgja breyttri innkomu, því oft eru einkenni um depurð og kvíða mest áberandi að 

viðbættum tilfinningum um tilgangsleysi og áhrifaleysi. Þegar fólk fær síðan vinnu lagast 

slík vanlíðan að miklu leyti (Hammer, 2000; Jón Sigurður Karlsson, 1992). Af þessu má 

ljóst vera að vinnan gegnir veigamiklu hlutverki í lífi fólks og takmarkast það hlutverk 

ekki eingöngu við að tryggja afkomu þess. Samkvæmt starfssálarfræði kenningu David L. 
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Blustein gegnir starfið því hlutverki að tryggja afkomu ásamt því að tryggja félagsleg 

tengsl og tengir þannig einstakling við félagslegt umhverfi sitt og er auk þess  

grundvöllur að sjálfsákvörðunarrétti og sjálfstæði (Blustein, 2006). Fyrir þann hóp sem 

hefur litla eða enga starfsreynslu og jafnvel litla menntun að baki er staðan enn verri og 

þá sér í lagi ef atvinnuleysið varir um lengri tíma. Þá fer að gæta áhrifa á heilsu og 

lífsgæði og áhrifin geta varað lengi (Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardottir, 

2003; Gallie, 2004). 

Tímabundið atvinnuleysi meðal ungs fólks er ekki óeðlilegt í upphafi starfsferils þar 

sem það getur tekið tíma að festa sig í sessi og öðlast reynslu. En áhrif  

langtímaatvinnuleysis og afleiðingar þess á framtíðarmöguleika á vinnumarkaði,  

ráðningarhæfni, lífshamingju og heilsu eru hins vegar taldar hvað alvarlegastar fyrir ungt 

fólk og þá sértaklega þann hóp sem veikast stendur til dæmis sökum menntunarskorts, 

erfiðrar félagslegrar stöðu eða andlegra- og líkamlegra veikinda (Scarpetta, Sonnet og 

Manfredi, 2010). Samkvæmt rannsóknum Hammer (2000) er ungt fólk sem ekki nær að 

aðlagast samfélaginu í gegnum atvinnuþátttöku í meiri hættu á félagslegri einangrun og 

útilokun. Gögn frá mörgum löndum sýna að aldurshópar sem koma út á vinnumarkað í 

alvarlegu atvinnuleysisástandi, eru almennt með hærra atvinnuleysishlutfall en aðrir út 

alla starfsævina. Þetta hefur verið kallað „scarring“ áhrif (örmyndunaráhrif), sem hefur 

verið skýrt á þann veg að atvinnuleysi í dag eykur líkur á atvinnuleysi síðar og þá 

sérstaklega hjá reynslulitlu ungu fólki (Eurofound, 2012; OECD, 2011; Scarpetta o.fl., 

2010; Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Í niðurstöðum könnunar sem Rauði kross Íslands (2010) lét gera meðal sérfræðinga 

sem þekkja til aðstæðna þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu kemur fram að 

atvinnuleitendur eru sá hópur sem að mati þátttakenda standa hvað verst. Hópurinn 

sem ekki hefur lokið miklu formlegu námi eftir grunnskóla og ungir atvinnuleitendur 

voru taldir standa allra verst (Rauði kross Íslands, 2010). Bent var á að atvinnuleitendur 

eigi oft ekki fyrir lágmarksútgjöldum og það eigi sérstaklega við um þann hóp sem hefur 

litla formlega menntun. Atvinnuleysið er talið geta haft áhrif á andlegt ástand og 

félagslega stöðu og töldu margir viðmælenda sig hafa orðið vara við neikvæð áhrif 

atvinnuleysis á sjálfsmynd. Áhrifin birtast í aðgerðarleysi og einangrun sem fylgdi doði, 

vonleysi og kvíði ásamt áhyggjum af framtíðinni (Rauði kross Íslands, 2010). Þetta styðja 
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niðurstöður rannsóknar Ásu Guðbjargar Ásgeirsdóttur (2011) um tengsl atvinnuleysis í 

kjölfar efnahagsþrenginga við líðan og heilsu sem benda til að atvinnumissir geti haft 

neikvæð áhrif á heilsu og líðan, athafnagetu og heilsutengda hegðun einstaklinga. Meira 

var um að depurð og kvíði truflaði daglegt líf þeirra sem misst höfðu vinnu og sömuleiðis 

hafði dregið úr líkamlegu þoli og athafnagetu. Í rannsókn hennar kemur fram að 

atvinnumissir var algengari í yngstu árgöngunum og sömuleiðis kemur fram að í þeim 

hópi voru einstaklingar sem höfðu staðið höllum fæti og verið í áhættu með að missa 

vinnuna áður en efnahagskreppan reið yfir íslenskt samfélag. Þetta er í samræmi við 

niðurstöðu rannsókna um viðkvæma stöðu ungs fólks á vinnumarkaði og þá sérstaklega 

þess hóps sem ekki hefur lokið formlegu námi eftir grunnskóla. Ása Guðbjörg leggur 

áherslu á mikilvægi þess að viðhalda og byggja upp vinnufærni þeirra sem standa höllum 

fæti á vinnumarkaði eða hafa misst vinnu í kjölfar efnahagshrunsins og hlúa þurfi að 

andlegri og líkamlegri heilsu þeirra (Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, 2011).  

Þessar niðurstöður úr rannsókn Ásu Guðbjargar og niðurstöður úr könnun Rauða 

krossins eru í samhljómi við niðurstöður fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið á 

afleiðingum atvinnuleysis á líðan og heilsu. Þetta má meðal annars sjá í niðurstöðu 

rannsóknar sem Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson (2008) gerðu. Markmið 

rannsóknar þeirra var að kanna og skýra áhrif atvinnuleysis á fjölda öryrkja á Íslandi á 

tímabilinu 1992–2006  þar sem fram kemur að tengsl eru á milli örorku og atvinnuleysis. 

Þar má sjá að í könnun sem gerð var á högum öryrkja 1997 reyndust 45% þátttakenda 

hafa verið atvinnulausir einhvern tíma á lífsleiðinni. Í rannsókn þeirra kemur einnig fram 

að atvinnuleysi stuðlar að óhollum lífsháttum sem geta leitt til heilsubrests. Atvinnuleysi 

getur haft áhrif á fjárhagsstöðu og skaðað félagslegt net fólks og stuðlað að félagslegri 

einangrun sem aftur getur leitt af sér þunglyndi og kvíða. Atvinnuleysi getur því stuðlað 

að félagslegum ójöfnuði og að mati Sigurðar og Stefáns er margt sem bendir til að 

heilsuleysi og aukin dánartíðni fylgi auknum ójöfnuði (Sigurður Thorlacius og Stefán 

Ólafsson, 2008).   

Af þessum ástæðum hafa stjórnvöld um alla Evrópu áhyggjur af vaxandi hópi ungs 

fólks sem eru hvergi í virkni, það er hvorki í námi eða þjálfun til starfs né á vinnumarkaði 

eða í virkri atvinnuleit. Aðgerðarleysi og alvarlegar afleiðingar þess á líf og heilsu ungs 

fólks er það sem áhyggjur manna beinast að. Nafnið NEET hefur verið notað af 
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rannsakendum, stjórnvöldum og alþjóðlegum stofnunum í Evrópu um þennan hóp 

einstaklinga og stendur fyrir „not in employment, education or training“. Það hefur þó 

ekki náðst sameiginleg skilgreining á því hverjir falla þar undir, sem gerir samanburð 

milli landa erfiðan. Í umræðum um NEET hópinn er lögð áhersla á að hann er ekki 

einsleitur. Innan hópsins eru undirhópar sem eru í hættu á útilokun og félagslegri 

einangrun ef ekki er gripið inn í, þar sem talin er hætta á að aðgerðarleysið leiði til 

örorku og varanlegrar fjarveru af vinnumarkaði. Hins vegar hefur verið bent á að þarna 

getur líka verið um að ræða ungt fólk sem hefur valið og þá oft tímabundið, að vera 

hvorki í námi, þjálfun né á vinnumarkaði án þess að talið sé að því fylgi hætta á 

varanlegri útilokun frá vinnumarkaði (Eurofound, 2012). Rannsóknir sýna sömuleiðis að 

sá hópur ungs fólks sem er hvað viðkvæmastur fyrir alvarlegum afleiðingum 

aðgerðarleysis og óvirkni er heldur ekki einsleitur hópur. Í þessum hópi eru einstaklingar 

sem hafa glímt við námsörðugleika, einstaklingar sem tilheyra brotthvarfshópi úr skóla, 

einstaklingar sem hafa litla tengingu við vinnumarkaðinn og einstaklingar sem glíma við 

andlega vanheilsu eða aðrar heilsufarslegar hindranir (Bremberg, 2013; Halvorsen o.fl., 

2012). Af þessu má ljóst vera að aðgerðir sem gripið er til þurfa að taka mið af þessu og 

úrræðin þurfa að vera fjölbreytt og einstaklingsmiðuð (Eurofound, 2012) .   

Á Norðurlöndunum er talið að á hverju ári séu um 6–10% af öllu ungu fólki á 

aldrinum 16–25 ára hvorki í námi né vinnu (Halvorsen o.fl., 2012). Á Íslandi er virkni 

ungs fólks sú mesta af löndum innan OECD og er hlutfall  NEET hópsins talið vera um 6% 

(OECD, 2016). Meðaltalið í öðrum Evrópulöndum er mun hærra en er þó breytilegt milli 

landa og samkvæmt skýrslu OECD frá 2016 þar sem sérstök áhersla er á ungt fólk og 

virkni þess  kemur fram að meðaltalið innan OECD er 14,3% (OECD, 2016).  

Á mynd 1 má sjá samanburð á fjölda ungs fólks sem hvorki er í námi, vinnu né 

þjálfun á árinu 2008 og svo 2013 samkvæmt OECD (2015). Þar má sjá eins og áður er 

nefnt að staða Íslands er góð í samanburði við flest önnur lönd. Skýringuna á því er að 

öllum líkindum að finna í því að þrátt fyrir efnahagsþrengingar haustið 2008 varð 

atvinnuleysið í kjölfar þess minna en í flestum löndum Vestur-Evrópu. Hins vegar er 

Ísland í hópi þeirra landa þar sem þróunin hefur verið í þá átt að á sama tíma og dregið 

hefur úr óvirkni samfara bættri stöðu á vinnumarkaði hefur fjöldi ungs fólks sem er 

óvirkt af öðrum sökum en atvinnuleysi vaxið (OECD, 2016). Þessi þróun birtist meðal 
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annars í vaxandi fjölda ungs fólks á örorku á Íslandi sem ég mun greina betur frá hér á 

eftir (Tryggingastofnun, e.d.-a).  

 

 

Mynd 1. Hlutfall fólks á aldrinum 16-29 ára sem hvorki er í námi, vinnu né þjálfun af 
heildarfjölda 16 – 29 ára (OECD, 2015). 

 

Þegar þróun í örorku ungs fólks er skoðuð kemur í ljós að víðast á Vesturlöndum 

hefur  fjöldi ungs fólks á örorkubótum vaxið og þá sérstaklega sá hópur sem fær örorku 

vegna andlegra veikinda (Eurofound, 2012; Mykletun, 2013). Spurningunni er þó enn að 

mestu leyti ósvarað hvers vegna ungu fólki fjölgar sem glímir við andleg veikindi. Breytt 

greining, breytt viðhorf til andlegra veikinda, erfiðleikar í skóla, breyttur vinnumarkaður 

með miklu atvinnuleysi og óöryggi sem fylgir tímum örra breytinga eru nokkrir af þeim 

þáttum sem nefndir hafa verið sem möguleg skýring (Olsen og Tägtström, 2013).  

Sama þróun hefur átt sér stað á Íslandi, þar sem nýgengi örorku meðal ungs fólks 

hefur vaxið jafnt og þétt eins og mynd 1 staðfestir. Í rannsókn sem Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands vann fyrir velferðarráðuneytið 2016 um stöðu ungs fólks 18–39 ára með 

örorku eða endurhæfingarlífeyri kemur fram að á síðustu árum hefur heildarfjöldi ungs 

fólks á aldrinum 18–39 ára farið úr 3,3% í 3,9% á árunum 2010–2016.  Í sömu rannsókn 

kemur fram að hjá þeim hópi, sem ekki hafði meðfæddan sjúkdóm sem ástæðu örorku, 

voru yfir 70% með geðraskanir sem ástæðu örorku (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 
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Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2016). Þessi þróun 

hlýtur að teljast verulegt áhyggjuefni.  

Því lengur sem einstaklingar eru óvirkir og fjarri vinnumarkaði því meiri hætta er 

talin vera á ótímabærri örorku og varanlegri fjarveru frá vinnumarkaði. Áhættuþættir 

þessa eru að mati OECD (2015) meðal annars að hafa ekki lokið námi á 

framhaldsskólastigi, óvirkni og atvinnuleysi í meira en sex mánuði, lítil lestrar- og 

stærðfræðikunnátta, lítil færni í að nýta tölvur og tækni við lausn verkefna, erfið 

félagsleg staða, lítil menntun foreldra og að tilheyra hópi innflytjenda og 

minnihlutahópi.  

Í ljósi þessarar stöðu leggja stjórnvöld um alla Evrópu áherslu á að fækka í hópi 

óvirkra og hafa sett í forgang að leita lausna á þessum vanda meðal annars með því að 

koma í veg fyrir brotthvarf úr skóla og auðvelda einstaklingum leiðina aftur í nám  

jafnframt því að auka tengsl við vinnumarkaðinn. Sérstök áhersla er lögð á hóp fatlaðra 

ungmenna og ungt fólk með heilsufarsleg vandamál og þá ekki síst þann vaxandi hóp 

ungs fólks sem glímir við andleg veikindi (Eurofound, 2012).   

Íslensk stjórnvöld brugðust við aðstæðum á vinnumarkaði haustið 2008 og settu á 

fót sérfræðingahóp sem fékk það verkefni að koma með tillögur að virknihvetjandi 

aðgerðum fyrir atvinnulausa og tillögur að námi og þá ekki síst aðgerðum sem beindust 

að ungu fólki. Í vinnu hópsins  var litið til reynslu annarra þjóða og þá ekki síst reynslu 

Finna af efnahagslægð sem þeir gengu í gegnum í upphafi tíunda áratugar síðustu aldar 

(Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Að leggja áherslu á nám, eins og var 

markmiðið með Nám er vinnandi vegur, er gert í ljósi þess að aukin menntun er talin 

auka hagsæld og samkeppnishæfni þjóða um leið og hún er talin styrkja stöðu 

einstaklinga á vinnumarkaði og auðvelda þeim að takast á við örar breytingar.  

2.2 Gildi menntunar og áhrif hennar á möguleika ungs fólks á vinnumarkaði 

Hér hefur verið sýnt fram á skaðsemi atvinnuleysis og nauðsyn þess að bregðast við með 

aðgerðum sem geta fyrirbyggt alvarlegar afleiðingar þess. Rannsóknir sýna að aukin 

menntun dregur úr líkum á atvinnuleysi um leið og hún eykur möguleika á vinnumarkaði 

og aðgengi að góðum störfum (Scarpetta o.fl., 2010). Menntun hefur ekki aðeins áhrif á 

afkomu og möguleika einstaklinga heldur skiptir hún miklu máli fyrir hagsæld þjóða. 
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Innan Evrópusambandsins og að mati OECD er ein mikilvægasta forsenda aukinnar 

velsældar talin vera sú að efla raunvísinda- og tæknimenntun (OECD, 2015). 

Á tímum vaxandi hnattvæðingar og örra breytinga í nýju þekkingarhagkerfi 

framtíðarinnar eru aðlögunarhæfni, sveigjanleiki og viljinn til að tileikna sér nýja 

þekkingu eiginleikar sem kallað er eftir á vinnumarkaði 21. aldarinnar (Savickas, 1997, 

2005). Samkvæmt OECD (2015) sýna staðfest gögn að með því að nota bæði 

vitsmunalega færni (læsi, stærðfræðikunnáttu) og „mjúka" færni (samskiptafærni, hafa 

áhrif, samningafærni) í starfi og viðhalda slíkri færni yfir starfsævina þá hefur það sterk 

tengsl við aukna hæfni og árangur á vinnumarkaði sem aftur hefur áhrif á félagslega og 

efnahagslega stöðu og andlega vellíðan. 

Þegar skoðaðar eru horfur á vinnumarkaði og þarfir vinnumarkaðarins fyrir menntað 

vinnuafl kemur í ljós samkvæmt upplýsingum frá OECD að dregið hefur úr eftirspurn 

eftir ósérhæfðu starfsfólki og er reiknað með að sú þróun muni halda áfram (OECD, 

2010). Þar sem ungt fólk sinnir gjarnan slíkum störfum má reikna með að þessi þróun á 

vinnumarkaði sé líkleg til að hafa áhrif á möguleika ungs fólks á vinnumarkaði. Ef spár 

OECD ganga eftir má ætla að leiðin inn á vinnumarkað geti orðið torsóttari fyrir unga 

fólkið sem ekki hefur lokið námi. Í nýjustu færnispá Starfsmenntastofnunar Evrópu 

(Cedefop) má sjá sömu þróun en þar er almennt gert ráð fyrir vaxandi þörf á starfsfólki 

með háskólamenntun á evrópskum vinnumarkaði fram til ársins 2020. Áfram verði 

eftirspurn eftir fólki með framhaldsskólamenntun og þá sérstaklega verkmenntun sem 

byggi á iðnaðar- og tækniþekkingu, en störfum sem ekki krefjast annars en 

grunnmenntunar muni fækka (Cedefop, 2012).   

Gögn frá OECD staðfesta að aukin menntun er góð vörn gegn atvinnuleysi og eykur 

líkur á að einstaklingur haldi starfi þegar þrengir að (OECD, 2012, 2016). Þeir sem 

einungis hafa grunnmenntun eru þrisvar sinnum líklegri til að vera óvirkir (hvorki í námi, 

þjálfun né vinnu) en þeir sem hafa lokið háskólamenntun. Aukin menntun tryggir 

einstakling þó ekki að fullu gagnvart atvinnuleysi og í þeim efnahagsþrengingum sem 

Evrópa hefur staðið frammi fyrir síðustu ár er atvinnuleysi meðal ungs háskólamenntaðs 

fólks vaxandi vandamál (Eurofound, 2012). Tölur OECD (2015) staðfesta engu að síður 

að atvinnuleysi meðal ungs fólks með háskólamenntun er minna en meðal ungs fólks 

með menntun á framhaldsskólastigi og ungs fólks með grunnmenntun, en hjá 
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síðastnefnda hópnum er atvinnuleysið mest. Aukið atvinnuleysi meðal 

háskólamenntaðra á að einhverju leyti líka við um Ísland þar sem hlutfall 

háskólamenntaðra var fyrir hrun um 10% af heildarfjölda atvinnulausra en fór í um það 

bil 25% eftir hrun samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun (e.d.-a). Þetta skýrist af 

því að hægar hefur dregið úr atvinnuleysi meðal háskólamenntaðra eftir hrun en meðal 

annarra hópa og hlutfall þeirra af heildarfjölda af þeirri ástæðu vaxið. Á sama tíma hefur 

háskólamenntuðum landsmönnum haldið áfram að fjölga samkvæmt 

vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands og þá sérstaklega frá árinu 2010. Þrátt fyrir það 

er atvinnuleysi meðal þeirra lægst ef borið er saman við atvinnuleysi meðal annarra 

menntunarhópa samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar sem birt var í 

desember 2015. Þar  kemur fram að með aukinni menntun eykst atvinnuþátttaka og 

atvinnuleysi minnkar. Í könnunni kemur fram að atvinnuþátttaka meðal 

háskólamenntaðra í aldurshópnum 25-64 ára var 94,2%, atvinnuþátttaka einstaklinga 

með framhaldsmenntun í sömu aldurshópum var 90,2% og 80,4% meðal þeirra sem 

höfðu eingöngu lokið grunnmenntun. Atvinnuleysi meðal háskólamenntaðra var á sama 

tíma 2,3%, en meðal fólks með menntun á framhaldsskólastigi var það 2,8% og meðal 

þeirra sem höfðu lokið grunnmenntun 4,4% (Hagstofa Íslands, 2016).   

Þegar upplýsingar frá Vinnumálstofnun haustið 2008 um menntun atvinnuleitenda 

eru skoðaðar kemur í ljós að þegar allir atvinnuleitendur eru skoðaðir með tilliti til 

menntunar þá höfðu um það bil 50% ekki lokið formlegu námi á framhaldsskólastigi og 

reyndist hlutfallið enn hærra meðal ungra atvinnuleitenda eða allt að 75% 

(Vinnumálastofnun, e.d.-a).   

Á sama tíma gætir misræmis á milli þarfa atvinnulífsins og þess vinnuafls sem 

menntakerfið á Íslandi útskrifar samkvæmt greiningu Cedefop (Forsætisráðuneytið, 

2012). Atvinnulífið kallar á fólk með iðn- og starfsmenntun á sama tíma og íslenskir 

nemendur velja bóknám fremur en verknám sem hlýtur að teljast áhyggjuefni. Sé litið til 

alþjóðlegs samanburðar stöndum við frammi fyrir þeirri staðreynd að íslenskir 

nemendur velja mun sjaldnar verknám en jafnaldrar þeirra í Evrópu samkvæmt skýrslu 

OECD (2011) um menntun, sem sömuleiðis styður þörfina á að leita skýringa á þessu 

vali.  
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Því má segja að þær þrengingar sem hér urðu haustið 2008 hafi skapað ákveðið 

tækifæri. Tækifæri sem fólst í því að taka á vanda þess unga fólks sem ekki hafði lokið 

námi eftir grunnskóla og varð fyrst til að missa vinnu, og á vanda atvinnulífsins vegna 

fyrirsjáanlegra þarfa fyrir menntað vinnuafl á sviði verk- og tæknigreina. Átaksverkefnið 

Nám er vinnandi vegur byggði á þessum staðreyndum þar sem í kynningu á verkefninu 

var lögð sérstök áhersla á að kynna verk- og tækninám og starfstækifæri í framhaldi af 

slíku námi.   

Í aðgerðum gegn atvinnuleysi ungs fólks í Evrópu hefur Evrópusambandið lagt 

áherslu á að stjórnvöld leiti lausna í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, atvinnulífið og 

menntakerfið. Mælst er til að sérstök áhersla verði lögð á að opna leiðir aftur inn í nám 

og þjálfun ásamt því að auðvelda aðganginn að vinnumarkaðnum (Eurofound, 2012).  

Aðgerðir íslenskra stjórnvalda með Nám er vinnandi vegur eru í samræmi við þessar 

áherslur og því áhugavert að skoða árangur þeirra í þessu ljósi. Íslensk stjórnvöld beittu 

sömuleiðis nýrri nálgun við framkvæmd verkefnisins Nám er vinnandi vegur þar sem 

gerð er tilraun til að beita ákveðinni fagstétt í baráttunni við fjöldaatvinnuleysi og aukið 

fjármagn sett í náms- og starfsráðgjöf í þeim skólum sem tóku þátt í verkefninu. Náms- 

og starfsráðgjöfinni var ætlað að styðja þann hóp sem bauðst nýtt tækifæri til náms og 

var markmiðið með þeim stuðningi að koma í veg fyrir brotthvarf úr námi. Náms- og 

starfsráðgjafar gegndu því mikilvægu hlutverki.  
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3 Hvað geta náms- og starfsáðgjafafræðin lagt til á umbrotatímum?  

Við lifum á tímum örra breytinga sem gera auknar kröfur um að einstaklingurinn sé 

virkur í eigin starfsþróun. Eitt af meginmarkmiðum náms- og starfsráðgjafar er að stuðla 

að því að einstaklingur öðlist bætta færni í stjórnun eigin starfsferils. Á vegum Evrópska 

samstarfsnetsins ELGPN (Hooley, 2014) hafa verið sett fram tíu gagnreynd atriði sem 

eiga að tryggja árangursríka náms- og starfsráðgjöf sem stuðlar að námi og framþróun. 

Árangursrík náms- og starfsráðgjöf: 

1) er framsækin og raunverulega í boði fyrir öll æviskeið, 2) er sett í samhengi við 

reynslu og umhverfi einstaklings sem nýtur ráðgjafar, 3) er einstaklingsmiðuð og tekur 

mið af þörfum hvers og eins, 4) felst ekki í einni aðgerð/inngripi heldur mörgum og er 

áhrifaríkust þegar slíkar aðgerðir eru samþættar, 5) hefur að meginmarkmiði að bæta 

færni í stjórnun eigin starfsferils, 6) er samþætt við aðra stoðþjónustu, 7) tryggir 

aðkomu vinnuveitenda og starfandi fólks þannig að unnt sé að kynna ungu fólki störf á 

vinnumarkaði, 8) byggir á að hæfni, þjálfun og viðhorf náms- og starfsráðgjafa eru 

veigamiklir þættir til árangurs, 9) er háð áreiðanlegum upplýsingum um nám og störf, 

10) byggir á að til séu gæðaviðmið og reglubundið mat á náms- og starfsráðgjöf sem 

styður við framfarir og þróun þjónustunnar. 

Á tímum þar sem gildi menntunar hefur aukið vægi og þar sem menntun er talin 

besta vörnin gegn atvinnuleysi gegnir náms- og starfsráðgjöf því afar mikilvægu 

hlutverki við að tengja einstakling við námsframboð og styðji hann í að móta og hafa 

stjórn á eigin starfsferli. En hvaða þættir hafa áhrif á tækifæri ungs fólks á vinnumarkaði 

21. aldarinnar og aðgengi þeirra að menntun?  

Samkvæmt kenningu breska félagsfræðingsins Roberts (2009) „The opportunity 

structure theory“ um tækifæri ungmenna á vinnumarkaði er um að ræða samspil 

fjögurra meginþátta. Þessir fjórir þættir eru fjölskyldubakgrunnur, menntun, 

vinnumarkaðsferlar og ráðningarferlar. Roberts telur að leiðin úr námi inn á  

vinnumarkað markist af kyni, uppruna og stétt. Ungt fólk velji út frá þeim möguleikum 

og tækifærum sem það hefur, en það sé hins vegar á ábyrgð þeirra að taka „réttu” 

ákvörðunina. Hann telur að ungt fólk í dag standi sannarlega frammi fyrir fleiri 

ákvörðunum og leiðin úr námi í vinnu sé lengri og erfiðari. Að mati Roberts hefur þó ekki 

orðið mikil breyting á þessum fjórum áhrifaþáttum frá því hann setti hugmyndir sínar 
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fyrst fram árið 1977. Hann telur að það sem hafi breyst sé að fleiri fara nú í 

áframhaldandi nám en áður,  en ungmenni sem tilheyra verkamannastétt eða millistétt 

fari í lakari háskóla og fái í framhaldi af því færri og verri tækifæri (Roberts, 2009). 

Roberts gagnrýnir einnig náms- og starfsráðgjöfina fyrir þá áherslu sem lögð væri á frelsi 

einstaklinga til að velja sér starf og telur að hlutverk ráðgjafa eigi fremur að vera að 

aðstoða ungt fólk við aðlagast og gera það besta úr þeim möguleikum sem bjóðast 

(Roberts, 2009).  

Roberts telur að ungt fólk skorti hvorki metnað né vilja til að fara í skóla til að 

undirbúa sig fyrir vinnumarkaðinn. Skýring á miklu atvinnuleysi meðal ungs fólks sé hins 

vegar skortur á tækifærum. Það skorti störf og þá sérstaklega góð störf (Roberts, 2009). 

Roberts notar Bretland í greiningu sinni og ekki er hægt að segja til um hvort hún á við 

um íslenskt samfélag. Það sem styður að kenning Roberts gæti átt við um Ísland þar sem 

hann segir að fjölskyldubakgrunnur hafi áhrif á hvernig ungu fólki vegnar, er niðurstaða 

rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar, Kristjönu Stellu Blöndal og Anne-Christin Tannhauser 

á brotthvarfi úr framhaldsskólum á Norðurlöndunum. Niðurstaða þeirra bendir til þess 

að brotthvarf úr framhaldsskóla sé mest úr hópi nemenda sem eiga foreldra með litla 

menntun, búa við slæman fjárhag og erfiðar heimilisaðstæður (Kristjana Stella Blöndal, 

Jón Torfi Jónasson og Anne-ChristinTannhäuser, 2011). Þetta er sömuleiðis það sem 

OECD (2015) nefnir sem einn af áhættuþáttum þess að ungt fólk endi í óvirkni og eigi á 

hættu að falla varanlega út af vinnumarkaði. 

Kenning Roberts um ójöfn tækifæri á samhljóm í áherslum Blustein. Blustein er á 

sama máli og Roberts um að breyta þurfi áherslum í náms- og starfsráðgjöf og skorar á 

náms- og starfsráðgjafa að svara kalli í grein sem hann birtir birtir í Journal of Career 

Assessment (Blustein, 2011b). Í greininni er hann mjög gagnrýninn á áherslur 

starfssálarfræðinnar fram til þessa og varpar þeirri spurningu til ráðgjafastéttarinnar 

hverjum hún vilji þjóna. Hann spyr hvort stéttin vilji halda afram að þróa kenningar og 

verkfæri í ráðgjöf sem gagnist aðeins litlum hópi mannkyns, það er þeim hópi sem 

tilheyri millistétt og hefur eitthvert val um nám og starf eða hvort hún vilji beina 

kröftum sínum að hinum mikla fjölda mannkyns sem ekkert val hefur varðandi 

menntun, þjálfun og vinnu. Niðurstaða Blustein er að fyrri kosturinn sé hvorki 

mögulegur né ásættanlegur (Blustein, 2006, 2011a, 2011b).  
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Að mati Blustein (2006, 2011a, 2011b) hafa áherslur í starfssálarfræðinni til þessa 

verið of miklar á frelsi einstaklingsins til að velja sér viðfangsefni og starf með tilliti til 

áhugasviðs, hæfni og gilda og vekur athygli á því að fyrir mjög stóran hóp vinnandi 

manna er þetta draumsýn en ekki raunveruleikinn.   

Að mati Blustein (2006, 2011b) er hvatinn  með vinnu fyrir stærstan hluta mannkyns 

fyrst og fremst að eiga í sig og á og að lifa af. Hann gagnrýnir og bendir á að atvinnuleysi 

og fátækt hafi verið gefinn lítill sem enginn gaumur og telur rannsóknir mikilvægar  á 

atvinnuleysi og því striti sem fylgir því að finna leiðir til að sjá sér og fjölskyldu sinni 

farborða. Slíkar rannsóknir muni auka skilning hjálparstétta á hlutverki vinnunnar í lífi 

fólks sem hann telur þríþætt, það er að geta séð fyrir sér, að uppfylla þörf fyrir félagsleg 

samskipti og að hafa vald yfir lífi sínu (Blustein, 2006, 2011b). Blustein (2011b) bendir á 

að vaxandi atvinnuleysi í kjölfar efnahagshrunsins 2008 undirstriki þörfina á slíkum 

rannsóknum. Blustein kallar því eftir nýjum áherslum innan ráðgjafarfræðanna og vill að 

ráðgjafar taki þátt í þverfaglegum rannsóknum sem hefðu það markmið að leggja grunn 

að hugmyndafræði sem stuðlaði að félagslegum jöfnuði, sem hann telur vera 

fæðingarrétt hvers manns (Blustein, 2006, 2011a). Að mati Blustein (2006, 2011a, 

2011b) á sá ójöfnuður sem hefur viðgengist að vera viðfangsefni ráðgjafarsálfræðinga 

21. aldarinnar. Hann vill ljá þeim hópi rödd sem ekki hafa átt talsmann og vekur athygli á 

þörf fyrir stefnumótun þar sem áhersla verður lögð á að tryggja meiri jöfnuð meðal 

annars varðandi menntun, þjálfun, geðheilbrigði og málefni atvinnulausra. Hann vill 

vinna að þeirri framtíðarsýn að sem flestir í þessum heimi geti leitað og fengið starf sem 

fullnægir grundvallarþörfum þeirra með tilliti til fjárhagslegra, félagslegra og sálrænna 

þarfa. Hlutverk ráðgjafa er að vekja athygli á því að allir eiga rétt á virðingarverðu og 

merkingarbæru starfi (Blustein, 2006, 2011a, 2011b).   

Blustein (2006) telur mikilvægt að hjálparstéttir átti sig á mikilvægi vinnunnar í lífi 

fólks, því gríðarlegar hagrænar breytingar á heimsvísu (alþjóðavæðing, tæknibreytingar) 

muni valda beinum og síbreytilegum áhrifum á vinnu fólks. Hann telur líkur á að bilið 

milli ríkra og fátækra muni halda áfram  að aukast  og bendir á að aðgangur að menntun 

muni auka þetta bil enn frekar á 21. öldinni, þegar eftirspurn eftir sérhæfðri þekkingu 

eykst. 
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Blustein (2011b) heldur fram að mikilvægasta áskorun þeirra sem missa vinnu í 

breyttu umhverfi 21. aldarinnar sé að vera tilbúinn að aðlagast og tileinka sér nýja 

þekkingu og færni. Hann telur að þessar breytingar á vinnuumhverfi hafi sömuleiðis 

mikil áhrif á hlutverk náms- og starfsráðgjafar sem kalli á nýjar áherslur og nýja sýn. Í 

vinnuumhverfi 21. aldarinnar þar sem vaxandi atvinnuleysi og færri möguleikar eru 

raunveruleikinn fyrir þann hóp sem hefur færri tækifæri, er hlutverk ráðgjafa að mati 

Blustein (2011a, 2011b) að styðja einstaklinginn í að finna merkingarbæra lausn sem 

gefur tækifæri á starfi. Hann telur ráðgjafa hafa mikilvægt hlutverk þegar kemur að 

mótun fræðslu sem hjálpar nemendum að auka hæfni sína í þeim færniþáttum sem 

vinnumarkaður 21. aldarinnar kallar eftir (Blustein, 2011b). Blustein (2011a, 2011b) 

undirstrikar  mikilvægi félagslegs stuðnings fyrir einstakling sem er án vinnu og telur að 

ráðgjafar eigi í nálgun sinni að aðstoða hann við að þekkja og nálgast slíkan stuðning. 

Blustein (2011b) bendir líka á mikilvægi þess að í ráðgjöfinni og því inngripi sem beitt er 

sé blandað saman aðgerðum gegn mögulegum áhrifum atvinnuleysis á andlega heilsu og 

aðgerðum sem auka möguleika á starfi. Savickas er annar fræðimaður sem hefur einnig 

brugðist við breyttu umhverfi með nýjum áherslum. Hann vekur eins og Blustein athygli 

á því að ekki hafi allir val um starf. Í kenningu Savickas (1997, 2005) um aðlögunarhæfni 

skoðar hann hvernig auka megi hæfni fólks í að takast á við breytingar á starfsferlinum 

og þau verkefni sem breytingunum fylgja. Hann skilgreinir aðlögunarhæfni sem hæfni 

einstaklings og vilja til að takast á við nám eða starf og sömuleiðis hversu tilbúinn hann 

er að takast á við ófyrirsjáanleg verkefni og breytingar sem kunna að verða á 

starfsumhverfi hans. Savickas leggur áherslu á það hlutverk ráðgjafans að aðstoða 

einstakling við að styrkja aðlögunarhæfni sína.  

Fleiri fræðimenn á sviðinu deila þessari skoðun Blustein og Savickas um þörfina á 

nýrri nálgun til að mæta betur þörfum ráðþega sem lifa í þekkingarsamfélagi 21. 

aldarinnar með örum breytingum, vaxandi alþjóðavæðingu og tækniþróun. Savickas 

ásamt hópi fræðimanna settu saman alþjóðlegan rannsóknarhóp sem vann að því að 

þróa nýtt ráðgjafarmódel og aðferðir sem gagnast í ráðgjöf um þróun starfsferils á 21. 

öldinni. Niðurstaða þessara fræðimanna er sú að hugmyndafræðin og aðferðirnar sem 

stuðst hefur verið við gagnist ekki og að náms- og starfsráðgjafar standi frammi fyrir 

ögrandi verkefni í breyttum heimi (Savickas o.fl., 2009). Hópurinn birti niðurstöðu sína í 

grein í Journal of Vocational Behavior 2009 undir heitinu „Life designing: A paradigm for 
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career construction in the 21st century“. Í greininni er lögð áhersla á að í 

þekkingarsamfélagi 21. aldarinnar verði einstaklingur að átta sig á að vandamál sem 

tengjast starfsferli eru hluti af stærri vanda sem tengist því hvernig eigi að lifa lífinu í 

póstmódernískum heimi sem er mótaður af alþjóðlegu hagkerfi og upplýsingatækni 

(Savickas o.fl., 2009). 

Hópurinn telur að í dag sé erfiðara að greina og spá fyrir um atvinnuhorfur og 

flutningur milli starfa verði tíðari og erfiðari. Þeir ganga svo langt að segja að þær 

kenningar og aðferðir sem stuðst hefur verið við séu í uppnámi þar sem grunnurinn að 

þeim sé að hægt sé að spá fyrir um hluti þar sem þeir byggi á stöðugleika og 

þrepaskiptingu en nú sé það umdeilt eða jafnvel virki alls ekki (Savickas o.fl., 2009). 

Grundvallaratriði sé að mannleg hegðun er alltaf afsprengi af samspili einstaklings og 

umhverfis. Hversu stöðugir sem persónulegir eiginleikar gætu verið þá er umhverfið á 

fleygiferð. Af þessari ástæðu þurfum við fræðilega nálgun þar sem áhersla er lögð 

sveigjanleika, aðlögunarhæfni og ævilangt nám. Þessar breytingar kalli á að einstaklingar 

þrói færni og hæfni sem sé mjög frábrugðin þeirri þekkingu og hæfileikum sem 

vinnumarkaður  20. aldarinnar kallaði eftir (Savickas o.fl., 2009).  Óöruggir starfsmenn á 

upplýsingaöld verða að taka þátt í ævilöngu námi, ráða við háþróaða tækni, fagna 

sveigjanleika fremur en stöðugleika, viðhalda starfshæfni og skapa sín eigin tækifæri 

(Savickas o.fl., 2009).   

Ráðgjöfin þarf að gera meira en að hjálpa fólki að takast á við breytingar og 

aðstæður í núinu (Savickas o.fl., 2009). Hún þarf að hjálpa einstaklingnum að ákveða 

hvaða færni og þekkingu þeir meta að gefi lífi þeirra merkingu til framtíðar og hvernig 

þeir vilja sjá líf sitt þróast. Hjálpa þeim síðan að leggja mat á hvernig, með aðstoð 

hverra, hvar og hvenær þeir geta náð sér í þá færni og þekkingu sem þeir sækjast eftir. 

Ráðgjöfin þarf að vera heildræn og taka tillit til allra þeirra hlutverka sem einstaklingur 

gegnir í lífinu. Ráðgjöfin þarf ekki síst að taka tillit til þess umhverfis sem 

einstaklingurinn lifir í og áhrif þess, bæði í fortíð og nútíð. Í því sambandi er mikilvægt að 

skoða hvernig fólk upplifir og túlkar samspil sitt við umhverfið þar sem mannleg hegðun 

er alltaf afsprengi af samspili einstaklings og umhverfis. Ráðgjöfin á ekki einungis að hafa 

hlutverk á tímum breytinga þegar inngrips er þörf heldur á hún líka að hafa 

fyrirbyggjandi áhrif. Árangur ráðgjafarinnar væri hægt að meta út frá getu hennar til að 
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hafa verulega áhrif á lífssögu einstaklings með því að stuðla að aðlögunarhæfni, getu 

hans til að gefa lífi sínu merkingu, virkni hans og vilja (Savickas o.fl., 2009).  

Ráðgjöf sem hefur það að markmiði að styðja einstakling í að hanna og móta líf sitt 

þarf að leggja áherslu á að efla aðlögunarhæfni einstaklingsins, efla getu hans til að gefa 

lífi sínu merkingu ásamt því að stuðla að virkni hans. Slík ráðgjöf stuðlar að auknum 

sveigjanleika og sjálfstrausti sem gerir einstaklinginn betur í stakk búinn að taka þátt í 

þroskandi starfi og blómstra í þekkingarsamfélagi 21. aldarinnar (Savickas o.fl., 2009).  

Blustein (2006) hvetur náms- og starfsráðgjafa til að vera vakandi gagnvart þeim 

hópi ungs fólks sem hefur færri tækifæri og minna val. Ráðgjöfin eigi að hafa það að 

markmiði að hjálpa ungu fólki og þá ekki síst þeim hópi sem hefur færri tækifæri til að 

tengja námið í skólanum við vinnumarkaðinn og störf. Eins og áður hefur veið nefnt 

telur OECD (2015) að atvinnuleysi og óvirkni í meira en sex mánuði, námserfiðleikar, 

erfið félagleg staða, menntun foreldra og að tilheyra hópi innflytjenda eða 

minnihlutahópi geti verið áhættuþættir sem stuðla að varanlegri fjarveru af 

vinnumarkaði og ótímabærri örorku ungs fólks. Þetta er hópurinn sem Blustein vill að 

ráðgjafar beini sjónum sínum að og ljái rödd.  

Blustein ásamt fleiri sérfræðingum á sviði náms- og starfsráðgjafar hafa ítrekað bent 

á mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar mæti betur þörfum þess hóps sem býr við 

fjárhags- og félagslega erfiðleika (Blustein, 2006; Juntunen, Rasheed og Pietrantonio, 

2013). Blustein (2011b) hvetur ráðgjafa til að vinna með öðrum rannsakendum og 

fagstéttum að þróun aðgerða sem mætt geta betur þörfum þessa hóps. Sem dæmi gætu 

ráðgjafar vakið athygli á mikilvægi vinnunnar í að viðhalda vellíðan einstaklinga og 

samfélaga. Að auki gætu ráðgjafar bent á þörfina fyrir þjónustu sem mætir líkamlegum, 

sálfræðilegum og félagslegum þörfum einstaklings til viðbótar við þörfina fyrir nám og 

þjálfun (Blustein, 2011b)  

Í kenningu sinni um „Happenstance learning theory“ leggur Krumboltz (2009) til að 

markmið náms- og starfsráðgjafar eigi að vera að aðstoða einstakling á þann hátt að 

hann læri að taka ákvarðanir og hrinda í framkvæmd aðgerðum sem auka líkur á 

farsælla starfi og einkalífi. Þetta eigi að vera markmiðið fremur en að leggja áherslu á 

eitt einstakt val um starf. Þessi áhersla á að aðstoða einstakling við að taka ábyrgð og 
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bregðast við samfara skilningi á félagslegum aðstæðum og áhrifavöldum, getur stutt 

árangursríka íhlutun.  

Í niðursveiflu og hruni eins og hér varð haustið 2008 er sterk þörf á því að náms- og 

starfsráðgjafar takist á við afleiðingar sem birtast í aukinni fátækt og félagslegum 

erfiðleikum hjá þeim hópi sem veikast stendur. Stéttskipting og fátækt sem áhrifaþættir 

í þróun starfsferils er til umfjöllunar í grein Juntunen o.fl. (2013) þar sem þeir telja að 

tengsl félagslegrar stöðu og fátæktar á starfsferilinn hafi ekki fengið næga athygli innan 

fræðanna. Þetta telja þeir að geti mögulega skýrst af því að í Ameríku er bannorð að tala 

um stéttir og stéttskiptingu (Juntunen o.fl., 2013). Að mati þeirra hefur engin víðtæk 

starfsferilskenning veitt baráttu og lífi verkafólks mikla athygli. Þeir benda á að það megi 

jafnvel halda því fram að ákveðnir þættir sem starfsþróunarkenningar hafa lagt áherslu 

á, svo sem frelsi til að velja út frá áhugasviði, geti verið hindranir í því að mæta þörfum 

skjólstæðinga sem búa við fátækt og erfiða félagslega stöðu. Þeir vísa til þeirrar áherslu 

sem lögð er á að aðstoða einstakling við að finna sér starf sem mæti þörfum hans með 

tilliti til áhugasviðs, færni, persónugerðar, hæfni og metnaðar, fyrri reynslu og 

menntunar og markmiða með tilliti til starfsþróunar (Juntunen o.fl., 2013). Fyrir 

einstakling sem þarf fyrst og fremst að eiga í sig og á og mögulega sjá sér og sínum 

farborða eru þetta ekki áhersluatriði og er þetta í samhljómi við gagnrýni Roberts (2009) 

á ráðgjafarsálfræðina og  gagnrýni  Blustein (2006) eins og áður var nefnt. Fyrir fátækt 

fólk og fólk í erfiðri félagslegri stöðu svo sem þá sem hafa misst vinnu og hafa 

takmarkaða möguleika er val um starf oftar en ekki þvingað val sem hefur það markmið 

að tryggja það að eiga í sig og á og getur ekki haft það markmið að vera hluti af 

sjálfsbirtingu (Juntunen o.fl., 2013). 

Félagsleg staða hefur áhrif á undirbúning og aðgengi að vinnumarkaði og gerir hana 

órjúfanlega tengda starfsþróun (Blustein, 2006; Diemer og Ali, 2009; Roberts, 2009). Það 

er því mikilvægt að stéttskipting og félagsleg staða sé tekin til greina í náms- og 

starfsráðgjöf og að náms- og starfsráðgjafar séu meðvitaðir um áhrif hennar á 

möguleika einstaklings. Að mati Juntunen o.fl. (2013) getur inngrip og aðgerðir sem hafa 

það að markmiði að stuðla að aukinni trú einstaklings á getu sína til náms og trú á 

möguleikum á merkingarbæru starfi og aðgerðir sem stuðla að bættri félagslegri stöðu 

ungs fólks sem býr við lakari kjör, verið líklegt til að bæta stöðu þeirra. Náms- og 
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starfsráðgjafar eru því í einstakri stöðu til að hafa áhrif á líf og framtíðarmöguleika 

einstaklinga og fjölskyldna sem búa við skert lífsgæði og takmarkaða möguleika en því 

aðeins að þeir með áhrifaríkum hætti aðlagi og taki félagslega stöðu og málefni henni 

tengd með í alla íhlutun og aðgerðaráætlanir með einstaklingum (Juntunen o.fl., 2013).   

Aðgerðir stjórnvalda með tilboði um þátttöku í Nám er vinnandi vegur með áherslu 

á stuðning náms- og starfsráðgjafa getur verið gott dæmi um slíka íhlutun.  En til að slíkt 

tilboð gagnist þeim sem veikast standa er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafinn taki 

félagslega stöðu og aðstæður einstaklings með í sína íhlutun.  

Af þessu má ljóst vera að í aðstæðum sem hér sköpuðust í kjölfar efnahagshrunsins 

með fjöldaatvinnuleysi hafði náms- og starfsráðgjöfin mikilvægt hlutverk og ákvörðun 

stjórnvalda um að virkja stéttina í baráttunni mikilvæg og þá ekki síst gagnvart þeim 

hópi ungs fólks sem tilheyrði brotthvarfshópi úr framhaldsskóla og átti mest undir högg 

að sækja á vinnumarkaði. Eitt af því sem ELGPN (Hooley, 2014) tilgreinir sem mikilvægt 

atriði varðandi árangursríka náms- og starfsráðgjöf er viðhorf ráðgjafans og í því 

sambandi er mikilvægt að hafa í huga það sem Blustein, Savickas og Juntunen kalla eftir 

sem er ný hugsun og ný nálgun hjá ráðgjöfum og þá ekki síst til að mæta betur þörfum 

þess hóps sem býr við erfiðar aðstæður og hefur haft færri tækifæri og því verður 

áhugavert að skoða hvernig það birtist í rannsókn minni.  

Fyrst verður fjallað almennt um aðgerðir gegn atvinnuleysi í formi 

vinnumarkaðsúrræða og tilgang þeirra og síðan greint frá aðgerðum stjórnvalda í kjölfar 

efnahagshrunsins þar sem endað verður á ítarlegri umfjöllun um Nám er vinnandi vegur.   
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4 Aðgerðir gegn atvinnuleysi á Íslandi 

Fjöldaatvinnuleysi eins og hér varð haustið 2008, með þeim alvarlegu afleiðingum 

sem því getur fylgt fyrir líf og heilsu fólks, kallaði á aðgerðir. Í kjölfar efnahagshrunsins 

sameinuðust íslensk stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins ásamt stéttarfélögum um 

víðtækar aðgerðir til að vinna gegn þessum mikla vanda sem skapaðist á skömmum 

tíma. Umtalsverðum fjármunum var veitt til þessara aðgerða úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði. Vinnumálastofnun bar ábyrgð á framkvæmd þessara 

verkefna. Aðgerðum í formi vinnumarkaðsúrræða var beint að öllum atvinnuleitendum 

en þó ekki síst ungu fólki (Velferðarráðuneytið, 2013). En áður en fjallað verður um 

aðgerðir í kjölfar stöðunnar haustið 2008 verða markmið sem gilda almennt um 

vinnumarkaðsúrræði skoðuð. 

4.1 Vinnumarkaðsúrræði – Markmið og tilgangur 

Vinnumarkaðsúrræðin eiga sér stoð í lögum sem sett voru 1. júlí 2006, um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006. Markmið laganna er að veita einstaklingum 

viðeigandi ráðgjöf og aðstoð sem stuðlar að því að verða virkir á vinnumarkaði, auk þess 

sem lögunum er ætlað að stuðla að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir 

vinnuafli í landinu. Vinnumálastofnun fer með framkvæmd laganna. Hægt er að fullyrða 

að með þessum lögum hafi orðið mikil breyting frá fyrri lögum um 

atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir og birtist sú breyting meðal annars í 

aukinni áherslu á ráðgjöf. Segja má að með þessum lögum sé ráðgjafarhlutverk 

stofnunarinnar staðfest þar sem stuðningur og ráðgjöf til atvinnuleitenda er skilgreind 

sem vinnumarkaðsúrræði og skal standa öllum atvinnuleitendum til boða þeim að 

kostnaðarlausu. Í lögunum er aukin áhersla lögð á mannúð og mildi og þjónustuhlutverk 

Vinnumálastofnunar þar sem í fyrri lögum hafði verið meiri áhersla á eftirlitshlutverk þar 

sem atvinnuleitendum var gert að koma vikulega til stimplunar hjá stofnuninni og 

staðfesta með því atvinnuleysi sitt. Í lögunum frá 2006 er gert ráð fyrir að 

atvinnuleitendur séu í reglubundnum samskiptum við ráðgjafa stofnunarinnar,  sem 

hafa það hlutverk samkvæmt lögunum að leggja mat á vinnufærni atvinnuleitanda, 

aðstoða hann við að fylgja eftir áætlun um atvinnuleit sem byggir á því mati, veita 

honum upplýsingar um aðstæður og möguleika á vinnumarkaði og veita honum 

einstaklingsbundna ráðgjöf, aðstoð og hagnýt ráð varðandi leit að starfi. Áhersla er lögð 



35 

á að efla einstaklinginn og skapa honum forskot á atvinnumarkaði og aðstoða hann við 

að hafa stjórn á eigin starfsferli. Markmið ráðgjafarinnar er að hvetja atvinnuleitendur  

til aukinnar sjálfsþekkingar, aðstoða þá við að kanna möguleika sína og setja sér 

markmið um hvert þeir vilja stefna. Ráðgjöfin er fjölþætt og felst meðal annars í ýmis 

konar upplýsingagjöf um nám og störf, um möguleika og stöðuna á vinnumarkaði og 

hvernig atvinnuleit er best háttað. Boðið er upp á áhugasviðskönnun, aðstoð við að setja 

sér markmið, leiðsögn að farsælum skrefum við ákvarðanatöku og möguleikar skoðaðir 

á starfsþjálfun og námstækifærum. Ráðgjafar Vinnumálastofnunar veita einnig aðstoð 

við gerð ferilskrár, kynningarbréfa og undirbúning fyrir atvinnuviðtal. Allar aðgerðir hafa 

það að markmiði að auka möguleika og stuðla að virkri þátttöku á vinnumarkaði 

(Vinnumálastofnun, e.d.-b).  

Meginmarkmið með ráðgjöfinni er að virkja atvinnuleitendur til sjálfshjálpar og 

stuðla að því að þeir komist sem fyrst aftur inn á vinnumarkað og koma með því í veg 

fyrir alvarlegar afleiðingar sem geta fylgt langtímaatvinnuleysi. Lögð er áhersla á 

einstaklingsmiðaða ráðgjöf og samfellda þjónustu þar sem ráðgjöfin þarf að vera ferli 

þar sem fléttast saman greining og mat og virkniaukandi aðgerðir og/eða 

starfsendurhæfing. Í kjölfar þess er unnin aðgerðaráætlun/starfsleitaráætlun sem hefur 

það markmið að koma einstaklingnum til virkni eða vinnu að nýju. Í ferlinu öllu er 

áhersla á  að virkja einstaklinginn og höfða til ábyrgðar hans á stjórnun eigin starfsferils.  

Í lögunum er í fyrsta skipti gert ráð fyrir að einstaklingur geti verið í 

starfsendurhæfingu á atvinnuleysisbótum og fellur það að þeirri hugmyndafræði, sem 

nú nýtur mikils stuðnings, þar sem áhersla er lögð á snemmbæra íhlutun í óvinnufærni 

og litið á það sem mikilvægan lið í að hindra ótímabæra örorku. Í lögunum er áhersla á 

skylduvirkni sem gerir meðal annars þær kröfur til atvinnuleitanda að hann sé tilbúinn í 

virka atvinnuleit og að heimilt sé að binda þátttöku hans í vinnumarkaðsaðgerðum við 

það skilyrði að hann nýti sé þjónustu annarra þjónustuaðila. Sinni atvinnuleitandi ekki 

skylduvirkni á hann á hættu að missa rétt til greiðslu tímabundið úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði og við ítrekuð brot þarf hann að ávinna sér rétt til tryggingar 

aftur.  Í lögunum er lögð rík áhersla á að fólk sem missir vinnu sé virkt og nýti tímann til 

að styrkja sig og efla færni á vinnumarkaði með þátttöku í vinnumarkaðúrræðum 

(Hrafnhildur Tómasdóttir, 2010; Vinnumálastofnun, e.d.-b).  
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Í kjölfar efnahagshrunsins gripu stjórnvöld til virkra vinnumarkaðsaðgerða í formi 

átaksverkefna. Til að byrja með var meginmarkmið þeirra að halda atvinnuleitendum í 

virkni virkninnar vegna og vildu menn með því bregðast við og læra af reynslu Finna, 

sem töldu sig hafa misst einstaklinga varanlega af vinnumarkaði í kjölfar kreppunnar í 

Finnlandi 1990 þar sem of seint var gripið inn í aðgerðarleysi og óvirkni 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Fyrsta átaksverkefnið fór af stað í janúar 2010 undir heitinu 

Ungt fólk til athafna og var markmið þess að bjóða ungu fólki 16–29 ára þátttöku í 

virkniúrræði innan við þremur mánuðum frá atvinnumissi (Hrafnhildur Tómasdóttir, 

2010; Velferðarráðuneytið, 2013). Sambærilegt átaksverkefni ÞOR – Þekking og reynsla 

var sett af stað síðar sama ár fyrir atvinnuleitendur eldri en 30 ára (Velferðarráðuneytið, 

2013). Haustið 2011 var átaksverkefnið Nám er vinnandi vegur sett af stað og er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar að kanna árangur þess. Árið 2012 var átaksverkefnið 

Vinnandi vegur sett af stað. Markmið þess var að skapa 1500 ný störf fyrir 

atvinnuleitendur í samstarfi við atvinnulífið, sveitarfélög og ríkið (Velferðarráðuneytið, 

2013). Árið 2013 var síðasta stóra átaksverkefnið sem ráðist var í og fékk það nafnið 

Liðsstyrkur. Átakið hafði það að markmiði að styðja þann hóp atvinnuleitenda sem var 

að ljúka bótarétti sínum á árinu 2013 aftur til virkrar þátttöku á vinnumarkaði. Leitað var 

eftir samstarfi  við atvinnulífið, ríki og sveitarfélög um að skapa störf fyrir þennan hóp 

atvinnuleitenda.  Um 3000 atvinnuleitendur voru í þeirri stöðu að ljúka bótarétti sínum í 

kjölfar þess að bótatímabilið var stytt um áramótin 2012-2013 úr fjórum árum í þrjú ár  

(Velferðarráðuneytið, 2013).  

Þrátt fyrir að tilteknar aðgerðir sem farið var í hafi ekki beinst að ungum 

atvinnuleitendum sérstaklega fyrir utan Ungt fólk til athafna má gera ráð fyrir að sumar 

þeirra hafi þó nýst ungum atvinnuleitendum betur, ekki síst í ljósi inntaks þeirra og 

markmiðanna sem þeim hefur verið ætlað að ná. Verkefnið Nám er vinnandi vegur er 

dæmi um slíkt en markmið þess var að veita atvinnuleitendum tækifæri til frekara náms 

en eins og áður er sagt höfðu 75% af hópi ungra atvinnuleitenda ekki lokið námi eftir 

grunnskóla. En fyrst örstutt um Ungt fólk til athafna í ljósi þess sem áður er sagt um 

skaðleg áhrif atvinnuleysis á ungt fólk og mikilvægi þess að grípa inn í það með virkum 

vinnumarkaðaðgerðum. 
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4.2 Ungt fólk til athafna 

Verkefnið Ungt fólk til athafna sem fór af stað í upphafi árs 2010 var sérstaklega 

beint að ungu fólki, 16–25 ára (síðar breytt í 16-29 ára). Átakið var sett af stað eftir að 

vinnuhópur sem skipaður var af félags- og tryggingamálaráðherra og mennta- og 

menningarmálaráðherra, skilaði af sér niðurstöðum um stöðu ungs atvinnulauss fólks. 

Tillögurnar voru þær helstar að styrkja þyrfti aðgerðir til að auka virkni þeirra sem eru 

óvirkir á atvinnuleysisbótum, auk þess að efla ráðgjöf við hópinn (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Í átakinu var lögð áhersla virkniúrræði bæði náms- og 

starfstengd,  auk þess sem mikil áhersla var á náms- og starfsráðgjöf. Í ljósi þess hversu 

stór hópur hafði ekki lokið formlegu námi á framhaldsskólastigi var leitað eftir samstarfi 

við framhaldsskóla og fullorðinsfræðsluaðila um  námstilboð sem gætu orðið hvatning til 

frekara náms. Meginþungi verkefnisins var að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar 

atvinnuleysis og aðgerðarleysis með því að nýta tímann til að styrkja stöðu einstaklinga 

gagnvart möguleikum á vinnumarkaði með áherslu á þátttöku í virkniúrræðum. Gerð var 

krafa um þátttöku með vísan í skylduvirkni laga um atvinnuleysistryggingar (Hrafnhildur 

Tómasdóttir, 2010). Áherslan var á virkni virkninnar vegna, þar sem í boði voru fjölbreytt 

virkniúrræði og styttri námskeið en það eina sem ekki var í boði var að velja 

aðgerðarleysi (Hrafnhildur Tómasdóttir, 2010). Áherslan var því fremur á skylduvirkni en 

að um væri að ræða einstaklingsbundna nálgun. Það má álykta að Ungt fólk til athafna 

hafi verið mikilvægur aðdragandi að Nám er vinnandi vegur, þar sem áherslan er áfram á 

tilboð um virkni en nú með áherslu á valfrjálsa þátttöku með tilboði um nám sem byggir 

á einstaklingsmiðaðri nálgun.   

Aðdragandi að Nám er vinnandi vegur er að á árinu 2011 fór langtímaatvinnuleysi 

vaxandi sem leiðir til þess að þáverandi forsætisráðherra setur saman samráðshóp sem 

hafði það markmið að koma með tillögur um aðgerðir. Starfshópurinn aflaði upplýsinga 

um reynslu annarra þjóða og byggði tillögur sínar á þeim ásamt því að byggja á stefnu 

þáverandi stjórnvalda sem nefndist Ísland 20/20. Tillaga hópsins var að flytja fjármagn 

úr Atvinnuleysistryggingasjóði yfir í menntakerfið og nýta tækifærið til að hækka 

menntunarstig með því að gefa atvinnuleitendum tækifæri til að nýta tíma í atvinnuleysi 

og aðgerðarleysi til á að mennta sig (Velferðarráðuneytið, 2013).     
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4.3 Átaksverkefnið  Nám er vinnandi vegur 

Verkefnið fór af stað haustið 2011 og var tilgangur þess að bregðast við vaxandi 

langtímaatvinnuleysi með því að hvetja og skapa atvinnuleitendum nýtt tækifæri til 

náms með stuðningi. Verkefnið var samstarfsverkefni ríkisstjórnarinnar og aðila 

vinnumarkaðarins um átak á sviði vinnumarkaðsaðgerða og eflingu menntunar. 

Markmiðið var að tryggja 1000 atvinnuleitendum, sem skráðir voru í atvinnuleit hjá 

Vinnumálastofnun og uppfylltu tiltekin skilyrði, nýtt tækifæri til náms í 

framhaldsskólum, frumgreinadeildum og háskólum. Atvinnuleitendum sem verið höfðu 

sex mánuði á atvinnuleysisskrá bauðst að stunda námið í eina önn með framfærslu úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði og í framhaldi af þeim tíma bauðst námslán, væri námið 

lánshæft, en annars framfærslustyrkur í þrjár annir til viðbótar ef námið reyndist ekki 

lánshæft (Runólfur Ágústsson, 2011). Til viðbótar við atvinnuleitendahópinn skyldi öllum 

umsækjendum um nám í framhaldsskóla sem voru yngri en 25 ára og uppfylltu tiltekin 

skilyrði, tryggð skólavist haustið 2011 (Hrafnhildur Tómasdóttir og Karl Sigurðsson, 

2013; Runólfur Ágústsson, 2011; Velferðarráðuneytið, 2013). 

Átakið var liður í sóknaráætlun stjórnvalda Ísland 20/20 - sókn fyrir atvinnulíf og 

samfélag, sem hafði það markmið að koma hlutfalli þeirra Íslendinga á aldrinum 20–66 

ára sem ekki hafa lokið formlegu námi eftir grunnskóla úr 30% í 10% fyrir árið 2020 og 

hins vegar að lækka hlutfall atvinnuleitenda og draga úr neikvæðum áhrifum sem talin 

eru geta hlotist af langtímaatvinnuleysi (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Átakið byggði á tillögum frá samráðshópi ráðuneyta, allra þingflokka, aðila 

vinnumarkaðarins og námsmannahreyfinga sem þáverandi forsætisráðherra Jóhanna 

Sigurðardóttir skipaði. Sérstakur aðgerðahópur stýrði framkvæmd verkefnisins. Þar sátu 

fulltrúar frá velferðarráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

fjármálaráðuneyti, Vinnumálastofnun og aðilum vinnumarkaðarins (Hrafnhildur 

Tómasdóttir og Karl Sigurðsson, 2013; Runólfur Ágústsson, 2011). 

Átakið fól í sér þá nýbreytni að tvö ráðuneyti komu saman að framkvæmd þar sem 

fjármagn var flutt úr Atvinnuleysistryggingasjóði yfir í menntakerfið, sem er í samhljómi 

við áherslur annarra Evrópuríkja í aðgerðum þeirra gegn atvinnuleysi ungs fólks þar sem 

stjórnvöld leggja sérstaka áherslu á að opna leiðir fyrir ungt fólk aftur inn í nám í 

samstarfi við menntakerfið. Önnur nýbreytni var sú að reglur sem annars gilda um nám 
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samhliða atvinnuleysisbótum voru rýmkaðar og stóð atvinnuleitendum meðal annars til 

boða að stunda lánshæft nám á atvinnuleysisbótum í eina önn á grundvelli átaksins. 

Þátttaka í átakinu var valfrjáls, sem var breyting frá því sem lagt var upp með í Ungt fólk 

til athafna. Þeir atvinnuleitendur sem hins vegar sóttu um og komust inn í skóla á 

grundvelli átaksins þurftu að uppfylla skilyrði um ástundun og árangur til að tryggja 

framfærslu sína. Það sem varð þó fyrst og fremst hvatinn að vali mínu á viðfangsefni í 

þessari rannsóknarritgerð var sú nýbreytni að gera tilraun með að beita fagstétt í 

baráttu við fjöldaatvinnuleysi með því að setja aukið fjármagn í náms- og starfsráðgjöf í 

þeim skólum sem tóku þátt. Markmiðið með þessari tilraun var að veita þátttakendum 

aukinn stuðning og ráðgjöf í þeim tilgangi að koma í veg fyrir brotthvarf þeirra sem nýttu 

sér nýtt tækifæri til náms. Þetta er að mínu mati tilraun sem mikilvægt er að leggja mat 

á og skoða hverju skilaði,  ekki síst í ljósi þess sem áður hefur verið sagt um brotthvarf úr 

framhaldsskólum og að hópurinn sem átakinu var ætlað að mæta var að stórum hluta 

fyrrum brotthvarfsnemendur.  

Þátttakan í átakinu var valfrjáls en atvinnuleitendur sem óskuðu eftir þátttöku 

skrifuðu undir námssamning við Vinnumálastofnun og fengu framfærslu í formi 

atvinnuleysisbóta að uppfylltum skilyrðum og mætingu og ástundun. Hlutverk 

ráðgjafanna í skólunum var að halda utan um þann hóp sem kom frá Vinnumálastofnun 

og veita honum ráðgjöf, hvatningu og stuðning í náminu. Auk þess höfðu þeir það 

hlutverk að halda utan um mætingu og ástundun þar sem það var forsenda fyrir 

framfærslu þeirra. Í verkefninu var lagt upp með formlegt samstarf á milli ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar, ráðgjafa í skólum og ráðgjafa mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Að formgera samstarf á milli þessara þjónustukerfa var 

nýbreytni og höfðu ráðgjafar skólanna sem tóku þátt í verkefninu sinn tengilið í 

ráðgjafahópi Vinnumálastofnunar og var áhersla lögð á reglubundið samráð 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Samstarfið fólst í reglubundnum fundum með 

starfsmönnum mennta- og menningarmálaráðuneytis þar sem tækifæri gafst til að bera 

saman bækur og miðla hugmyndum og reynslu. Mikil ánægja var með þetta samstarf hjá 

ráðgjöfunum sem töldu það ýta undir tilraunir og fjölbreyttar leiðir til að nálgast og 

styðja þennan nemendahóp. Til viðbótar við einstaklingsráðgjöf stóð nemendum til 

boða hópráðgjöf, náms- og starfsfræðsla, námskeið um námstækni, prófkvíða og 

markmiðasetningu ásamt ráðgjöf vegna lesblindu. Nemendum bauðst að fá námsaðstoð 
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í námsveri og aðstoð við heimanám, auk þess sem eftirfylgd vegna mætinga var aukin 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Í umfjöllun sérfræðinga í málefnum ungs 

fólks í vanda er mikil áhersla lögð á samstarf sérfræðinga bæði þvert á þjónustukerfi og 

fagstéttir sem koma að málum einstaklingsins. Þetta er sú nálgun sem lagt er upp með í 

allri velferðarþjónustu við ungt fólk í vanda þar sem áherslan er á að byggja brýr á milli 

þjónustuveitenda og kerfa þannig að þjónustan sé samfelld og samlegð náist til 

hagsbóta fyrir þjónustunotandann (Norden, 2016; Suurpää, 2016). Slíkt samstarf eykur 

líkur á samfellu í ráðgjöf sem er eitt af þeim atriðum sem ELPGN (Hooley, 2014) telur 

auka líkur á árangursríkri náms- og starfsráðgjöf. Það er því áhugavert að heyra hvert 

mat og upplifun ráðgjafa var af samstarfinu þvert á stofnanir. 

Eins og áður er nefnt byggði verkefnið á tillögu frá samráðshópi um mótun 

aðgerðaáætlunar á sviði vinnumarkaðsúrræða, starfs- og endurmenntunar og 

endurhæfingar sem skipaður var í febrúar 2011 af þáverandi forsætisráðherra. Sérstakur 

aðgerðarhópur var síðan skipaður til að stýra framkvæmdinni og var hann skipaður 

fulltrúum mennta-, velferðar- og fjármálaráðuneytis ásamt aðilum vinnumarkaðarins og 

Vinnumálastofnunar.  

Vinnumálastofnun bar ábyrgð á framkvæmd átaksins gagnvart þeim þátttakendum  

sem voru skráðir án atvinnu hjá stofnuninni en mennta- og menningarmálaráðuneytið 

bar ábyrgð á framkvæmdinni gagnvart þeim einstaklingum sem ekki voru skráðir 

atvinnuleitendur hjá Vinnumálastofnun og áttu af þeirri ástæðu ekki rétt á greiðslum úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Verkefninu var fylgt úr hlaði með svokallaðri námsmessu sem haldin var í 

Laugardalshöll 12. maí 2011 undir yfirskriftinni „Skólinn opnar nýjar dyr“. 

Vinnumálastofnun bauð um 4.000 atvinnuleitendum að koma til messunnar til að kynna 

sér námsframboð í framhaldsskólum, frumgreinadeildum, háskólum og innan 

framhaldsfræðslunnar. Mætingin var góð sem mögulega skýrist af því að þó þátttaka í 

átakinu væri valfrjáls var mæting á kynninguna liður í skylduvirkni laga um 

atvinnuleysistryggingar (Hrafnhildur Tómasdóttir og Karl Sigurðsson, 2013; 

Velferðarráðuneytið, 2013).  

Í kynningu átaksins var sérstök áhersla lögð á kynningu á verk- og tækninámi og var 

það í samræmi við það sem áður hefur komið fram um misræmi milli þarfa atvinnulífsins 
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og þess vinnuafls sem menntakerfið á Íslandi útskrifar á næstu árum. Sambærileg 

námsmessa var haldin á Suðurnesjum stuttu síðar. Á öðrum þjónustuskrifstofum 

Vinnumálastofnunar var verkefnið kynnt sérstaklega fyrir atvinnuleitendum á 

viðkomandi svæði í samstarfi við skóla á svæðinu (Hrafnhildur Tómasdóttir og Karl 

Sigurðsson, 2013; Velferðarráðuneytið, 2013).  

 Atvinnuleitendur báru ábyrgð á að sækja um skólavist en bauðst ráðgjöf og aðstoð 

náms- og starfsráðgjafa Vinnumálastofnunar á öllu landinu auk ráðgjafa mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Markmið ráðgjafarinnar var að hvetja ungt fólk til náms 

og veita því aðstoð við að meta stöðu sína og möguleika og veita því upplýsingar og 

aðstoð við námsval (Hrafnhildur Tómasdóttir og Karl Sigurðsson, 2013; 

Velferðarráðuneytið, 2013).  

Eins og áður er nefnt var mikil áhersla lögð á samráð og samstarf ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar og ráðgjafa skólanna sem funduðu reglulega og var hver skóli með 

sérstakan tengilið innan Vinnumálastofnunar. Með þessu samstarfi gafst tækifæri á ef 

upp komu vandamál að fara saman yfir málið og taka sameiginlega ákvörðun um 

hvernig bregðast skyldi við.   

Samstarf var um fjármögnun verkefnisins sem var að hluta fjármagnað með 

tilflutningi úr atvinnuleysistryggingakerfinu yfir í menntakerfið. Í samningi sem gerður 

var við hvern skóla sem tók þátt í verkefninu voru skilgreind þau markmið sem stefnt 

skyldi að og sú þjónusta sem veita skyldi. Greiðslur til skólanna voru útfærðar þannig að 

helmingur fjárhæðarinnar var greiddur við upphaf náms viðkomandi nemanda sem 

þurfti að vera skráður í að minnsta kosti 60% nám. Síðari hluti fjárhæðarinnar var síðan 

greiddur þegar ljóst var að viðkomandi námsmaður hefði lokið námsmati. Í samningnum 

var tilgreint að skólunum bæri að verja hluta af fénu í persónulega aðstoð og stuðning 

við viðkomandi námsmenn. Til að stuðla að því að markmið verkefnisins næðust fengu 

skólarnir viðbótarfjármagn í aukna náms- og starfsráðgjöf til að sporna gegn brotthvarfi 

og mæta betur þörfum hvers og eins. Fjármagnið réðist af þeim fjölda atvinnuleitenda 

sem skráður var til náms í viðkomandi skóla (Hrafnhildur Tómasdóttir og Karl 

Sigurðsson, 2013; Velferðarráðuneytið, 2013).  
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4.4 Þátttakendur í Nám er vinnandi vegur  

Tæplega 1000 atvinnuleitendur nýttu sér þetta tækifæri og hófu nám haustið 2011 

og var kynjahlutfall nokkuð jafnt eða 53% karlar og 47% konur, sjá mynd 2 (Hrafnhildur 

Tómasdóttir og Karl Sigurðsson, 2013; Velferðarráðuneytið, 2013). 

   

Mynd 2. Upphaflegir þátttakendur í verkefninu á vegum Vinnumálastofnunar haustið 2011, 
greint eftir kyni (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 

Þátttakan var því nálægt því sem að var stefnt sem var að 1000 atvinnuleitendur 

tækju þátt. Eins og gera mátti ráð fyrir nýttist úrræðið yngra fólki frekar og var hlutfall 

29 ára og yngri 62% samanber mynd 3. Í þeim hópi voru þeir sem einungis höfðu lokið 

grunnskólanámi fjölmennastir og voru flestir á aldrinum 21–25 ára. Ef kannað er hvaða 

starf þátttakendur á aldrinum 16–29 ára gegndu áður en kom til atvinnumissis kemur í 

ljós að rúmlega helmingur hafði gegnt verkmannastörfum eða verið í þjónustustarfi 

(Hrafnhildur Tómasdóttir og Karl Sigurðsson, 2013; Velferðarráðuneytið, 2013).  

  

Mynd 3. Upphaflegir þátttakendur í verkefninu á vegum Vinnumálastofnunar haustið 2011, 
greint eftir aldri (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 
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Af þeim þátttakendum sem hófu nám haustið 2011 voru 55% þeirra skráðir í nám í 

framhaldsskólum, 12% í frumgreinadeildum og 33% í nám í háskólum, sjá mynd 4. Þetta 

skýrist og er í samræmi við hlutfall þeirra á atvinnuleysisskrá sem ekki höfðu lokið námi 

eftir grunnskóla (Hrafnhildur Tómasdóttir og Karl Sigurðsson, 2013; 

Velferðarráðuneytið, 2013).  

   

Mynd 4. Upphaflegir þátttakendur í verkefninu á vegum Vinnumálastofnunar haustið 2011, 
greint eftir skólastigum (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 

Gott samráð Vinnumálastofnunar og mennta- og menningarmálaráðuneytisins var 

við stjórnendur þeirra skóla sem tóku þátt í verkefninu sem leiddi meðal annars til þess 

að markmiðið um fjölda þátttakenda náðist (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Í upplýsingum frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu kemur hins vegar fram að 

mikil vinna var í kringum inntöku nemenda og þá ekki síst vegna þeirra sem ekki fengu 

skólavist í þeim skólum sem sótt var um. Reyndust þeir vera um 700 og hafði 

sérfræðingur ráðuneytisins samband við þá símleiðis í þeim tilgangi að veita þeim 

ráðgjöf og upplýsingar. Þeim sem þess óskuðu var síðan tryggð skólavist í samstarfi við 

framhaldsskólana. Í gögnum ráðuneytisins kemur fram að í samtölum við nemendur hafi 

komið í ljós að margir áttu sögu um brotna skólagöngu og höfðu glímt við ýmsar 

hindranir í námi sínu en höfðu þrátt fyrir það áhuga á að reyna aftur. Ráðgjafar 

ráðuneytisins reyndu eins og kostur var að finna þeim nám við hæfi til að auka líkur á að 

þeir næðu árangri (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Af þessu má ljóst vera að sá hópur sem veikast stóð og átti erfiðast uppdráttar, fékk 

síður inni í þeim skólum/námi sem óskað var eftir og fengu jafnvel ekki úrlausn sinna 

mála fyrr en eftir að skólaárið var hafið (Velferðarráðuneytið, 2013). Þar sem 
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framhaldsskólar ljúka almennt störfum um miðjan júní vaknar sú spurning hvort 

undirbúningur þessa verkefnis hefði mátt hefjast fyrr. Þannig hefði lengri tími gefist í 

þetta mikilvæga verkefni að veita einstaklingum ráðgjöf og aðstoð við að leggja mat á 

stöðu sína og möguleika og mun ég leggja áherslu á að heyra mat viðmælenda minna á 

því.  

Markmið átaksins voru fjölbreytt, metnaðarfull og miklu kostað til og því mikilvægt 

að leita svara við því hvernig til tókst. Í næsta kafla mun ég kanna og greina fyrirliggjandi 

gögn um átakið með það að markmiði að leita svara við því hvernig til tókst.  

4.5 Nám er vinnandi vegur – Mat á árangri 

Á Íslandi var miklu til kostað í aðgerðir gegn atvinnuleysi í kjölfar efnahagsþrenginganna 

2008. Í grein sem Geir Gunnarsson fyrrverandi landlæknir og Jónína Einarsdóttir 

prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands birtu árið 2016 leita þau svara við áhrifum af 

aðgerðum stjórnvalda og þá meðal annars áhrifum af vinnumarkaðsaðgerðum á heilsu 

og velferð ungs fólks (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2016). Í gögnum sem 

þau skoðuðu kom fram að hið mikla atvinnuleysi hafði hvorki áhrif á hamingjustuðul 

þjóðarinnar né varð til þess að fjölga sjálfsvígum. Í grein þeirra kemur líka fram að 

rannsóknir sem gerðar voru á áhrifum efnahagsþrenginganna á velferð barna sýndu að 

neikvæð áhrif voru ekki merkjanleg. Niðurstaða þeirra er að aðgerðir stjórnvalda á 

Íslandi hafi verndað íbúana fyrir mörgum þekktum afleiðingum kreppu á líf og heilsu 

fólks, að minnsta kosti til skemmri tíma. Þau benda hins vegar á mikilvægi þess að vera á 

varðbergi gagnvart langtímaáhrifum og þá sérstaklega á andlega heilsu (Geir 

Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2016). 

Vinnumálastofnun hefur mælt árangur af þessum vinnumarkaðaðgerðum í kjölfar 

hrunsins með því að skoða hlutfall þeirra sem ekki eru á atvinnuleysisskrá 90 dögum 

eftir að þátttöku lauk. Ef litið er til þeirra sem tóku þátt í Nám er vinnandi vegur er lítill 

munur á árangri atvinnuleitenda eftir aldri. Þó voru flestir þeirra sem aftur voru skráðir 

án atvinnu hjá stofnuninni innan 90 daga frá því að þátttöku þeirra lauk, úr yngsta 

aldurshópnum eða á aldrinum 16–20 ára. Ef aldurshópurinn 16–29 ára er skoðaður 

sérstaklega og hlutfall þeirra sem ekki voru skráðir hjá Vinnumálstofnun 90 dögum eftir 

að þátttöku lauk, kemur í ljós að 80% í hópi 16–20 ára, 85% í hópi 21–25 ára og 84% í 

hópi 26–30 ára, voru ekki skráðir hjá Vinnumálastofnun (Velferðarráðuneytið, 2013). Út 



45 

frá þessari mælingu verður árangurinn að teljast góður þó ekki liggi fyrir nákvæmar 

upplýsingar um afdrif þátttakenda. Það er mat Vinnumálastofnunar að þetta gefi 

vísbendingu um að þátttakendur í verkefninu hafi styrkt stöðu sína og aukið möguleika 

sína á vinnumarkaði og að sömuleiðis megi ætla að þátttakan hafi orðið þátttakendum 

hvatning til frekara náms (Velferðarráðuneytið, 2013). Markmiðið um að draga úr 

langtímaatvinnuleysi náðist þar sem þátttakendur í verkefninu höfðu allir verið lengur 

en sex mánuði án atvinnu þegar þeir hófu þátttöku í verkefninu. 

Tölulegar upplýsingar frá Vinnumálastofnun um skráð atvinnuleysi frá árslokum 

2008 fram á mitt ár 2013 sýna að skráðum atvinnuleitendum úr aldurshópnum 16–29 

ára fækkaði hlutfallslega meira á tímabilinu en skráðum atvinnuleitendum úr öðrum 

aldurshópum (Velferðarráðuneytið, 2013) sjá mynd 5.  

   

Mynd 5. Þróun á fjölda skráðra atvinnuleitenda hjá Vinnumálastofnun frá september 2008 til 
júní 2013, greint eftir aldri (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 

Ekki liggur fyrir nákvæm skýring á þessu en þó liggur fyrir að hlutfall þessa aldurshóps 

var almennt hærra en annarra aldurhópa í þeim átaksverkefnum sem farið var í. 

Samkvæmt þessari yfirlitsmynd um þróun atvinnuleysis frá Vinnumálastofnun dregur úr 

atvinnuleysi meðal allra aldurshópa sem gefur vísbendingu um að þær 

vinnumarkaðsaðgerðir sem gripið var til hafi skilað árangri. En hvað segja þátttakendur 

sjálfir um verkefnið og hvernig upplifa þeir árangurinn?  
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4.5.1 Staða og mat þátttakenda sem tóku þátt í Nám er vinnandi vegur tveimur árum 
eftir að átakið hófst.  

Í lok árs 2013 fékk Vinnumálastofnun rannsóknarfyrirtækið Maskínu til að gera könnun 

meðal þeirra atvinnuleitenda sem farnir voru af atvinnuleysisskrá Vinnumálastofnunar 

en höfðu verið á skrá í sex mánuði eða lengur einhvern tíman á árabilinu 2009-2013. 

Tilgangur könnunarinnar var að sjá hver staða þessa hóps væri þegar könnunin var gerð. 

Í könnuninni var tekið úrtak úr sex afmörkuðum hópum þar sem þátttakendur í Nám er 

vinnandi vegur tilheyrðu einum hópi af sex. 

Úrtak könnunarinnar vegna þátttöku í Nám er vinnandi vegur var 500 manns af 

tæplega 1000 manna þýði og var svarhlutfall 63%. Þegar fólk var spurt um stöðu sína í 

dag kom fram að 38,1% sögðust vera í vinnu og 42,1% í námi. Heildarfjöldi þeirra sem 

reyndust enn í námi eða komnir í vinnu í kjölfar þátttöku var því samtals 80,2% í lok árs 

2013. Af þeim sem hvorki voru í vinnu eða námi sögðust 4% vera í atvinnuleit en 11% 

völdu annað og gátu þeir valið að skrifa skýringu. Sem dæmi um það sem var nefnt sem 

skýring var fæðingarorlof, veikindi eða flutningur úr landi.  

Þegar þátttakendur í könnuninni voru spurðir hvað ætti best við um þá í dag voru 

svörin eftirfarandi: 

   

Mynd 6. Hvaða staða lýsir best stöðu þinni rúmum tveimur árum eftir að átakið hófst? 
(Maskína, 2013) 

Þessar niðurstöður gefa sterka vísbendingu um að verkefnið hafi styrkt stöðu meiri hluta 

þeirra sem tóku þátt og aukið möguleika þeirra á starfi og/eða orðið þeim hvatning til 

frekara náms. 57% segjast hafa lokið því námi sem þeir hófu og til viðbótar segjast 
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14,5% vera enn í námi sem þeir hófu með þátttöku í átakinu. Af þeim sem segjast hafa 

lokið námi eru 27,6% í framhaldsnámi eða öðru námi. Af þessu má ljóst vera að 

markmiðinu um að hækka menntunarstig hópsins og fjölga þeim sem ljúka námi hafi 

verið náð. Af þeim sem luku námi höfðu aðeins 5,8% ekki fengið vinnu þegar rannsóknin 

var gerð.  

Samkvæmt niðurstöðu könnunar Maskínu eru þátttakendur í Nám er vinnandi vegur 

mjög ánægðir með úrræðið og fær það 4,4 í einkunn af 5. Mynd 7 sýnir svipaðar 

niðurstöður því 67,3% hópsins er mjög ánægður með úrræðið. Þátttakendur í Nám er 

vinnandi vegur voru almennt ánægðari en þátttakendur í öðrum átaksverkefnum sem 

gæti mögulega skýrst að einhverju leyti af því að þátttaka í verkefninu var valfrjáls og 

sérstök áhersla var lögð á hvatningu og stuðning við þátttakendur í formi náms- og 

starfsráðgjafar eins og áður hefur komið fram.  

  

Heimild: (Maskína, 2013) 

Mynd 7. Ánægja eða óánægja með átakið Nám er vinnandi vegur (Maskína, 2013). 

 

Það er hins vegar ástæða til að staldra við þann hóp sem hóf nám en hætti og er án 

vinnu þegar könnunin var gerð en hann mældist 7,3%. Sömuleiðis þann hóp sem hættir 

námi án þess að ljúka en er í vinnu þegar könnunin var gerð en hann mældist 14,5%.  Í 

því sambandi eru áleitnar spurningar um skýringu á brotthvarfi úr náminu; var það 
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tilboð um vinnu eða mætti námið og þjónustukerfið ekki þörfum eða er á því enn önnur 

skýring? Í viðleitni mennta- og menningarmálaráðuneytisins til að leggja mat á árangur 

var tilraun gerð til að leita skýringa á brotthvarfi með því að fylgja eftir þeim hópi ungs 

fólks sem tók þátt í átakinu og hvarf frá námi án þess að ljúka og mun ég greina frá því í 

næsta kafla.  

4.5.2 Mat mennta- og menningarmálaráðuneytisins á árangri átaksins Nám er 
vinnandi vegur 

Við mat mennta- og menningarmálaráðuneytisins á árangri verkefnisins kom meðal 

annars fram að brotthvarf úr framhaldsskólum meðal þátttakenda á vegum 

Vinnumálastofnunar var minna en meðal þátttakenda sem stunduðu námið á vegum 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins og var ástundun þeirra sömuleiðis betri (Inga 

Guðrún Kristjánsdóttir, 2013). Að mati ráðuneytisins er talið líklegt að minna brotthvarf 

megi skýra með því að hópurinn fékk aukinn stuðning í formi náms- og starfsráðgjafar 

en eins og áður er nefnt fengu skólarnir viðbótarfjármagn til þess að ráða til starfa fleiri 

náms- og starfsráðgjafa.  

Mikið dró úr brotthvarfi nemenda frá námi á vorönn árið 2012 borið saman við 

brotthvarf á haustönn árið 2011, en það er andstætt þeirri reynslu sem er innan 

framhaldsskólanna um að ýmislegt bendi til þess að almennt sé brotthvarfið meira á 

vorönn en á haustönn. Möguleg skýring að mati ráðuneytisins er sú að reynsla 

haustannar árið 2011 hafi skilað sér með bættu starfi skólanna hvað varðar stuðning við 

þátttakendur og að á vorönninni hafi betur tekist að mæta nemendahópnum með það 

að markmiði að sporna gegn brotthvarfi þeirra. Sömuleiðis var nefnt að einhverjir 

skólanna gengu ekki frá ráðningum náms- og starfsráðgjafa fyrr en á vorönn árið 2012 

og því megi ætla að sú ákvörðun skýri að einhverju leyti þann mun sem var á brotthvarfi 

nemenda milli haustannar og vorannar, sem styður sömuleiðis gildi þeirrar ákvörðunar 

að legga aukna áherslu á náms- og starfsráðgjöf (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Það var sömuleiðis mat mennta- og menningarmálaráðuneytisins að gott samstarf 

og reglulegir samráðsfundir fulltrúa ráðuneytisins og Vinnumálastofnunar með náms- og 

starfsráðgjöfum í framhaldsskólunum og hjá Vinnumálastofnun hafi skilað góðum 

árangri (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013; Velferðarráðuneytið, 2013). Þetta gefur 

sterka vísbendingu um að sú tilraun að leggja aukið fjármagn í náms- og starfsráðgjöf 
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hafi skipt sköpum í aðgerðum gegn fjöldaatvinnuleysi þar sem markmiðið var að koma í 

veg fyrir brotthvarf atvinnuleitenda úr vinnumarkaðsaðgerðum sem fólust í tilboði um 

nám. 

Annað sem talið var hafa stuðlað að árangri voru kröfur um góða mætingu og 

ástundun sem þátttakendum Vinnumálastofnunar voru settar til að fá að stunda námið 

á atvinnuleysisbótum og að það hafi stuðlað að því að árangur þeirra var betri en 

annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Velferðarráðuneytið, 2013).  

4.5.3 Rannsókn mennta- og menningarmálaráðuneytisins á ástæðum brotthvarfs úr 
Nám er vinnandi vegur í framhaldsskólum.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið stóð að rannsókn meðal þeirra sem hófu nám í 

framhaldsskólum á grundvelli átaksins og hættu námi innan tveggja mánaða frá því nám 

hófst þar sem leitað var skýringa á ástæðum brotthvarfs (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 

2013). Í rannsókninni kom fram að nemendahópurinn var fjölbreyttur og margir 

nemendur deildu þeirri reynslu að hafa glímt við hindranir í námi og/eða erfiðar 

aðstæður sem höfðu fylgt þeim lengi (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013; 

Velferðarráðuneytið, 2013). Í rannsókninni voru nemendur spurðir út í upplifun sína af 

þátttöku í átakinu, fyrri skólareynslu og ástæður brotthvarfs. Munur var á birtingarmynd 

brotthvarfsins milli hópa þar sem brotthvarf úr nemendahópi sem kom frá 

Vinnumálastofnunar var minna en í hópi ráðuneytisins. Brotthvarfið meðal 

atvinnuleitenda var rúm 16% á haustönn 2011 en fór niður í rúm 8% á vorönninni. 

Algengustu ástæður brotthvarfs samkvæmt nemendum voru andleg veikindi, 

fjárhagsáhyggjur, nám ekki við hæfi, áhuga eða getu, námsörðugleikar eða ADHD og 

tilboð um atvinnu, talið upp eftir vægi þar sem ástæðurnar andleg veikindi og 

fjárhagsáhyggjur eru nefndar oftast og skera sig úr í svörum (Inga Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2013). Ekki kom fram munur á skýringum brotthvarfs hjá hópunum 

tveimur. Þegar litið er til andlegra veikinda var þunglyndi oftast nefnt sem dæmi. Það 

sem vekur athygli og er nýnæmi varðandi skýringar á brotthvarfi er fjöldinn sem nefnir 

andleg veikindi og gefur það tilefni til frekari skoðunar. Það sem sömuleðis vekur athygli 

er jákvætt viðhorf brotthvarfsnemenda gagnvart frekara námi (Inga Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2013). 
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Í ljósi þessa má velta fyrir sér hvort  átakið hafi ef til vill ekki mætt þörfum þess hóps 

sem talinn er í allra viðkvæmastri stöðu á vinnumarkaði meðal annars sökum andlegra 

veikinda og gefur það tilefni til frekari skoðunar. Jákvætt viðhorf þeirra til náms gefur þó 

vísbendingu um að hlutverk náms- og starfsráðgjafa og stuðningur þeirra hafi skipt máli 

og haft áhrif.   

Í rannsókn Ingu Guðrúnar (2013) kemur fram að brotthvarf úr Nám er vinnandi 

vegur var minna en almennt brotthvarf úr framhaldsskólum sem er talið vera um 10%. 

Þetta á sérstaklega við um þann hóp sem kom frá Vinnumálastofnun en þar mældist 

brotthvarf úr framhaldsskólum 8,98% (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013) sem verður að 

teljast góður árangur. Í þeim matsrannsóknum sem gerðar hafa verið á verkefninu Nám 

er vinnandi vegur hefur komið fram að sterkar vísbendingar séu um að þáttur náms- og 

starfsráðgjafa í hversu vel tókst til sé stór. Af þeirri ástæðu er áhugavert  að kanna 

upplifun náms- og starfsráðgjafanna sem komu að framkvæmdinni og hvernig þeir 

upplifðu hlutverk sitt.   

4.6 Rannsóknarspurningar 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á upplifun og aðkomu náms- og starfsráðgjafa 

að verkefninu og hlutverki þeirra í framkvæmd þess. Meginrannsóknarspurningarnar 

eru:  

1. Hver er upplifun þátttakenda af verkefninu og framkvæmd þess? 

a. Hvernig upplifðu þeir hlutverk sitt? 

b. Hver var upplifun þeirra af samstarfi þvert á þjónustustofnanir? 

2. Hver er upplifun þeirra af nemendahópnum? 

a. Hvernig lýsa þeir viðhorfi sínu og nálgun?  

3. Hvernig meta þeir árangur af verkefninu?  

a. Töldu þátttakendur að átakið hafi mætt  þörfum nemendahópsins?  

4. Hvaða lærdóm má draga af átakinu að mati þátttakenda?  

a. Hefði mátt gera eitthvað með öðrum hætti?  

  



51 

5 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferð, val á viðmælendum, framkvæmd 

rannsóknarinnar og gagnaöflun, greiningu gagna og að lokum er greint frá réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt siðferði í rannsóknum og ábyrgð rannsakenda. 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna upplifun og viðhorf náms- og starfsráðgjafa 

til átaksverkefnisins Nám er vinnandi vegur og hvernig þeir meta árangur og áhrif þess á 

stöðu þátttakenda og þá sérstaklega á stöðu ungs fólks. Í rannsókninni verður 

eigindlegri rannsóknaraðferð beitt þar sem byggt verður á fyrirbærafræðilegri nálgun 

þar sem eigin gögn eru fengin með einstaklingsviðtölum en slík nálgun er vel til þess 

fallin að kanna upplifun einstaklinganna sem rætt er við.  

Með eigindlegri rannsóknaraðferð er áhersla lögð á að einstaklingurinn sé virkur í túlkun 

sinni á raunveruleikanum og að veruleikinn mótist af því hvaða merkingu hann leggur í 

aðstæður sínar og reynslu. Áhersla er á að ná fram upplifun þeirra, tilfinningum og 

skilningi og öðlast með því dýpri skilning á viðfangsefninu. Rannsakandinn gætir þess að 

lýsa út frá sjónarhorni viðmælenda sinna hvernig þeir túlka reynslu sína og aðstæður 

(Merriam, 2009). Ástæðan fyrir því að þessi rannsóknaraðferð er valin er sú að hún 

þjónar tilgangi rannsóknarinnar við að komast að upplifun viðmælenda og öðlast 

skilning á hvernig og hvort þeir sjá virði í aðgerðum stjórnvalda með átaksverkefninu 

Nám er vinnandi vegur.   

Einstaklingsviðtöl í eigindlegum rannsóknum geta verið opin (e. unstructured), hálf 

opin (e. semistructured) eða stöðluð (e. standardized) (Merriam, 2009). Í rannsókninni 

voru notuð hálf opin viðtöl þar sem viðmælandi fær að nota sín eigin orð til að tjá sig. 

Útbúinn var viðtalsrammi sem notaður var til stuðnings í viðtölunum, það er spurningar 

voru ekki lagðar fyrir í ákveðinni röð og var rannsakandinn sveigjanlegur og tilbúinn að 

skoða ný og áhugaverð sjónarhorn sem upp komu í viðtalinu (sjá viðauka 1).   

Rannsóknin samanstóð af viðtölum við sjö einstaklinga sem allir hafa lokið námi í 

náms- og starfsráðgjöf og tóku þátt í og komu að framkvæmd átaksverkefnisins Nám er 

vinnandi vegur. Við framkvæmd verkefnisins var lagt upp með samstarf ráðgjafa þvert á 

stofnanir og þjónustukerfi og því var leitast við að taka viðtöl sem endurspegluðu það. 

Fimm viðmælenda starfa sem náms- og starfsráðgjafar í skólum þar sem fjórir starfa í 
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framhaldsskólum og einn í háskóla, einn viðmælandi starfar í ráðuneyti og kom að 

framkvæmd verkefnisins og einn hjá opinberri stofnun sem kom að framkvæmd 

verkefnisins og sinnir ráðgjöf við markhóp verkefnisin.  

Auk þess var byggt á fyrirliggjandi upplýsingum sem Vinnumálastofnun hefur safnað 

saman og unnar eru upp úr atvinnuleysisskrá, ásamt öðrum rituðum heimildum. Til 

viðbótar var stuðst við rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðfangsefninu. Niðurstöður 

voru byggðar á viðtölunum, í samhengi við fræðilega umfjöllun um efnið.  

5.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notast við markvisst úrtak (e. Purposeful sampling). Í 

eigindlegri aðferðafræði er markvisst úrtak algengast og byggir á þeirri sýn að til þess að 

rannsakandi uppgötvi, skilji og öðlist dýpri innsýn þarf hann að vinna með úrtak sem er 

líklegt til að veita mestar upplýsingar um rannsóknarefnið (Merriam, 2009). 

Viðmælendahópurinn var afmarkaður við sjö náms- og starfsráðgjafa sem störfuðu í 

skólum, ráðuneyti og ríkisstofnun sem sinnir ráðgjöf við atvinnuleitendur og komu allir 

að og tóku virkan þátt í framkvæmd átaksins frá hausti 2011 þar til í janúar 2014. 

Þátttakendur þurftu að uppfylla þau skilyrði að hafa þekkingu og reynslu af verkefninu 

Nám er vinnandi vegur frá upphafi. Áhersla var lögð á að fá viðmælendur úr mismunandi 

stofnunum og af mismunandi skólastigum en eins og kemur fram í lýsingu á verkefninu 

bauðst atvinnuleitendum að stunda nám á öllum skólastigum. Sem starfsmaður 

Vinnumálastofnunar og þátttakandi í framkvæmd á Nám er vinnandi vegur hafði ég 

aðgang að upplýsingum um mögulega þátttakendur. Ég hafði samband við tiltekinn hóp 

ráðgjafa sem tóku þátt í verkefninu með beiðni um að taka þátt í rannsókninni. Með 

þessari aðferð vonaðist ég til að fá viljuga þátttakendur í rannsóknina.  

Viðmælendur mínir voru sjö konur á aldrinum 30–45 ára og til þess að gæta fyllsta 

trúnaðar við þátttakendur mun ég ekki tilgreina frekar um einkenni þeirra svo ekki sé 

hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda.  

5.3 Framkvæmd og gagnasöfnun 

Í upphafi var Persónuvernd tilkynnt um eðli og framkvæmd rannsóknar. Gagnasöfnun 

hófst með greiningu á fræðilegri umfjöllun. Byrjað var á að hafa samband við 
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viðmælendur í október 2013. Viðtöl hófust í nóvember 2013 og síðustu viðtölin voru 

tekin í apríl 2014.  

Mjög vel gekk að ná í viðmælendur og voru þeir jákvæðir og afar tilbúnir að taka 

þátt í rannsókninni. Viðmælendum var boðið að velja í hvaða umhverfi/stað viðtölin 

færu fram. Ég taldi mikilvægt vegna aðkomu minnar að verkefninu, að umhverfið drægi 

úr þeim áhrifum sem aðkoma mín gæti mögulega haft.  

Viðmælendur voru allir mjög áhugasamir og opnir og tilbúnir að tjá sig um upplifun 

sína. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda með stafrænu upptökutæki og áttu 

sér öll stað augliti til auglitis. Fjögur viðtöl fóru fram á heimili rannsakanda að ósk 

viðmælenda en þrjú fóru fram á vinnustað viðmælenda. Í upphafi viðtals var 

viðmælendum kynnt fyrirkomulag rannsóknarinnar og undirrituðu þeir upplýst samþykki 

um þátttöku í rannsókninni. Einnig var tekið fram að viðkomanda væri heimilt að hætta 

þátttöku hvenær sem væri og að hljóðritun yrði eytt þegar niðurstöður væru tilbúnar.   

Viðtölin tóku frá 45 mínútum til 1 klukkustundar og 30 mínútna. 

5.4 Úrvinnsla gagna 

Eigindleg rannsóknaraðferð byggir á aðleiðslu og samanburði þar sem rannsakandinn 

þróar með sér innsýn, hugtök og skilning með því að rýna í gögnin. Gagna er aflað, þau 

greind, kóðuð og flokkuð og borin saman með það að markmiði að þróa sameiginleg 

þemu, mynstur eða flokka (Merriam, 2009). Greining gagna fer fram samhliða 

gagnasöfnuninni sjálfri svo stöðugur samanburður á sér stað (Merriam, 2009).  

Viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð orð frá orði og samhliða því skráði ég 

athugasemdir mínar og hugleiðingar í lokin. Ég las hvert viðtal nokkrum sinnum með 

opnum huga og strikaði undir það sem mér fannst skipta máli sem kallast opin kóðun. 

Gögnin eru þannig brotin niður í einingar, íhuguð og borin saman með það að markmiði 

að koma auga á lykilatriði eða þemu. Því næst valdi ég nokkur kóð sem mér fannst skína 

í gegn og vera líkleg til að varpa ljósi á rannsóknarspurningar mínar og dró út 

meginþemu til þess að fjalla um í niðurstöðum. Ég valdi síðan fjögur þemu með það að 

markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem ég setti fram í lok inngangskafla.  
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5.5 Helstu siðferðilegir þættir og aðferðafræðileg áskorun 

Rannsakandi er starfsmaður Vinnumálastofnunar, en stofnunin bar ábyrgð á og kom að 

framkvæmd verkefnisins Nám er vinnandi vegur. Rannsakandi getur því vegna aðkomu 

sinnar ekki talist óháður aðili. Í ljósi þessara tengsla minna við verkefnið er mögulegt að 

viðmælendur mínir treysti mér ekki fyrir upplifunum sínum, skoðunum og tilfinningum 

og gefi upplýsingar sem teljast mega viðeigandi. Rannsakandi var meðvitaður um þetta 

og ræddi það við viðmælendur sína.   

Þess er gætt að ekki sé hægt að rekja upplýsingar frá viðmælendum svo sem nöfn, 

staðhætti eða annað sem varpað gæti ljósi á hver viðmælandinn er (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Allir þátttakendur fengu greinargóðar upplýsingar um tilgang 

rannsóknarinnar og undirrituðu upplýst samþykki fyrir þátttöku.   
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6 Niðurstöður 

Rannsóknarspurningar mínar lúta að því að fá upplýsingar um upplifun og mat 

viðmælenda minna á átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur og gildi náms- og 

starfsráðgjafar í verkefninu. Viðmælendur eru menntaðir náms- og starfsráðgjafar, sem 

allir komu að framkvæmd verkefnisins. Meginþemað í viðtölunum er mat ráðgjafanna 

og var það sem kom fram í svörum þeirra kóðað og þemagreint með tilliti til eftirfarandi 

þátta; mati þeirra á verkefninu, framkvæmd þess og árangri, mati þeirra á 

nemendahópnum og mati þeirra á samstarfi og hvað megi af verkefninu læra. Ég mun í 

textanum nota „þær“ þegar ég vísa til viðmælenda minna þar sem þetta voru allt konur. 

Eftir að hafa lesið nokkrum sinnum yfir viðtölin og beitt opinni kóðun kom í ljós að 

algengustu kóðin tengdust nemendahópnum. Nemendahópurinn og þá sérstaklega sá 

hluti hópsins sem veikast stendur er það sem allt verkefnið hverfist um að mati 

ráðgjafanna. Eftir að hafa lesið viðtölin aftur með tilliti til þess og greint þemun sem 

koma fram í gegnum markvissa kóðun þá urðu þau:  

• Upplifun af verkefninu og framkvæmd þess 

• Bakgrunnur og hindranir nemendahópsins 

• Mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og stuðnings við hópinn sem veikast stendur 

• Lærdómurinn 

6.1 Upplifun af verkefni og framkvæmd þess 

Upplifun náms- og starfsráðgjafanna var almennt jákvæð af átakinu Nám er vinnandi 

vegur og mat þeirra að verkefnið hafi skilað stærstum hluta þátttakenda þeim árangri 

sem að var stefnt. Viðmælendur voru almennt sammála um að í þeim aðstæðum sem 

sköpuðust á vinnumarkaði hafi þessi aðgerð stjórnvalda, að skapa tækifæri fyrir 

atvinnuleitendur til að stunda nám með framfærslustyrk og auknu aðgengi að náms- og 

starfsráðgjöf, verið mikilvæg. Einn viðmælandi nefndi þó að hann hefði stundum velt 

fyrir sér jafnræðinu því fyrir hafi verið fjöldi nemenda í skólanum sem hefði þurft á 

slíkum styrk að halda. Viðmælendur töldu verkefnið hafa verið lærdómsríkt og að byggja 

þurfi á þeirri reynslu sem þar varð til. Sá hluti nemendahópsins sem var í veikastri stöðu 

var þeim hugleikinn og ljóst að upplifun þeirra af þeim hópi og því sem einkenndi hann 

er í samhljómi við niðurstöður annarra rannsókna.  
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Fram kemur hjá flestum að undirbúningur hefði þurft að vera betri og þá ekki síst 

vegna þess hóps sem veikast stendur sem hefði þurft að fá lengri og betri undirbúning 

og aðlögun. Slík vinna hefði aukið líkur á því að þau hefðu haft skýrari markmið og 

tilgang með námi sínu, sem hefði mögulega aukið líkur á árangri. 

„Því það voru alveg þarna nokkrir einstaklingar sem voru bara í engu standi til að 

vera í skóla og í engu jafnvægi eða neitt til þess og höfðu eiginlega engan áhuga en 

fannst eins og sum sögðu, fannst þeim bara hafa verið ýtt í skóla… umh… þannig að 

maður hefði viljað sjá meiri forvinnu… já ekki spurning“ 

Það kemur fram hjá viðmælanda sem starfar í framhaldsskóla að þar hafi ekki verið 

lögð áhersla á markvissa ráðgjöf og stuðning við námsval í upphafi og talar viðmælandi 

um að núna þegar hún líti til baka sjái hún að það hefði getað verið gagnlegt að leggja 

meiri áherslu á undirbúningsvinnu. Viðmælandi vísar þarna til þess að allir þátttakendur 

sem komu frá Vinnumálastofnun og hófu nám í framhaldsskóla, sem voru 55% af 

heildarfjölda þátttakenda í átaksverkefninu, höfðu nánast undantekningarlaust horfið 

frá námi að minnsta kosti einu sinni. Einn viðmælandi nefnir að aðdragandi þátttöku 

fyrir atvinnuleitendur hafi ekki verið mjög langur, það er frá kynningu átaksins og þar til 

umsóknarfresti um skólavist lauk. Einnig kom fram að einhver hópur fékk ekki svar um 

skólavist fyrr en aðeins var liðið á haustönn og fékk þá jafnvel ekki það nám eða þann 

skóla sem óskað var eftir.  

Hjá einum viðmælanda sem starfar í framhaldsskóla kemur fram að kynning á 

verkefninu innan skólans hafi verið ábótavant og það hafi haft áhrif á þjónustuna við 

hópinn. Hún talar um að á önn tvö hafi farið að skýrast til hvers var ætlast. 

„Svo maður eiginlega bara byrjar þarna og þetta bara byrjar og svo fer maður bara 

að hugsa já og hvernig eigum við að gera þetta? Jú ég á að fylgjast með mætingunni 

og ég á að gera þetta og þetta. Og maður var svolítið að gera það bara og svo að 

taka þau í viðtöl“.  

Viðmælendur nefna að markmiðin hafi ekki verið nægileg skýr fyrir öllum sem tóku 

þátt í framkvæmdinni og útfærslan því ekki nægilega vel mótuð.  

„Ég hugsa stundum þegar ég lít til baka og rifja upp þessar minningar og þessa 

reynslu að þá er ég svolítið hissa á því hvað mér finnst að hafi vantað nægilega skýr 

markmið – sko ég sá það ekki þá en ég sé það núna“   

„Síðan er bara skólaárið byrjað og þá áttar maður sig á því að hérna er ég að þjóna 

þessu átaki en hvað svo? eða þetta er svolítið það sem ég á við þegar ég er að tala 
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um… það eru náttla kostir og gallar í öllum aðstæðum og þarna taldi ég vera galla 

að það var ákveðið stefnuleysi og það var ekki skýrt eftir hverju átti að starfa… ég 

hefði viljað sjá það skýrar, ég hefði viljað sjá skýrari markmið því það voru ákveðin 

markmið því þarna var ákveðið fjármagn og jú hvernig átti að nýta það?… það átti 

að nýta það til að reyna að sporna gegn brotthvarfi en það voru ekkert önnur 

markmið í raun og veru“. 

Einn viðmælandi bendir á að kerfið og hvernig inntöku í skólana er háttað hafi líka 

unnið gegn átakinu og bitnað verst á þeim hópi sem veikast stendur. 

„…til dæmis þetta að nemendur biðu allt sumarið eftir að vita hvort þeir kæmust 

inn í skóla eða ekki og fá síðan svar á sama tíma og skólaárið er að hefjast það var 

bara allt of stuttur fyrirvari fyrir marga… sumir voru kannski búnir að ráða sig í 

vinnu sem gat verið jákvætt fyrir þá sem höfðu til dæmis verið að bíða eftir 

vinnunni… en fyrir aðra til dæmis brotthvarfshópinn sem hætti kannski á sínum 

tíma í námi til að fara að vinna þá var það ekki endilega jákvætt… þetta eru kannski 

einstaklingar með væntingar og drauma um frekara nám og að ljúka námi… jú 

algjörlega ef maður ætlar að læra af þessu því það er ekki kannski hægt að 

gagnrýna þetta svona þannig séð í aðstæðunum þá, en eftir á að hyggja þá er þetta 

eitt af því sem við getum tekið með okkur sem lærdóm… allur undirbúningur hefði 

þurft að fara fram með meiri fyrirvara og í samvinnu við skólana og aðra þá sem 

komu að framkvæmd“. 

Viðmælendur voru almennt sammála um að áherslan sem var á samstarf náms- og 

starfsráðgjafa ólíkra þjónustukerfa hafi verið góð og sú reynsla sem skapaðist af slíku 

samstarfi hafi verið afar gagnleg og lærdómsrík. Allir nefna mikilvægi slíks samstarfs og 

segja að það mætti og þyrfti að vera meira. Þau telja að samstarfið hafi skipt máli fyrir 

árangur og nefna sem dæmi samstarf um sálfræðiþjónustu og faglegt samstarf og 

samráð ráðgjafa þjónustukerfa sem hafi skilað sér til þátttakenda.   

„… þessi samvinna náms- og starfsráðgjafa og þessir mánaðarlegu fundir þar sem 

var framkvæmt ákveðið stöðumat skiptu miklu máli“ 

„… og til dæmis bara að skólarnir höfðu ekkert verið að leyfa sér að ræða þann 

vanda nemenda eins og þunglyndi, kvíða, og félagsfælni og jafnvel eins og neyslu en 

það var líka eitthvað sem var rætt um þó það hafi ekki farið hátt en þarna gafst 

náms- og starfsráðgjöfum tækifæri á að opna sig um þessa reynslu nemenda sem 

ekki er mikið rætt bæði vegna trúnaðar við nemendur en einnig líka vegna 

sjálfsmyndar skólanna… þú vilt ekki hampa svona erfiðleikum en þarna sköpuðust 

þessar valdeflandi aðstæður og tækifæri til að ræða þetta og þá kom í ljós að þetta 

var ekki bara vandi eins skóla heldur var þetta einkenni nemendahópsins sem 

náms- og starfsráðgjafar eru að vinna í í hverjum einasta skóla með nemendum 

sínum… þetta einkenndi nemendahópinn á margan hátt“ 
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6.2 Bakgrunnur og hindranir nemendahópsins  

Viðmælendur eru allir mjög uppteknir af þeim hópi sem veikast stendur og leggja 

áherslu á að sá hópur eigi margt sameiginlegt til viðbótar við að hafa misst vinnu. Í huga 

þeirra virðist allt verkefnið hverfast um þann hóp. Hópurinn á það sameiginlegt að eiga 

sögu um brotna skólagöngu og að hafa hætt námi eða gert hlé á námi. Þær hindranir 

sem helst eru nefndar eru andleg veikindi sem oft tengjast sögu um einelti, 

fjárhagsáhyggjur, neysla vímuefna og sértækir námserfiðleikar. Stór hluti hópsins hefur 

ekki náð að fóta sig í námi og því flosnað úr námi, jafn vel eftir ítrekaðar tilraunir.  

„Einhverjir áttu lítið eftir í námi og notuðu tækifærið til að ljúka því… en svo var það 

hinn hópurinn sem hafði flosnað upp úr mörgum skólum áður og þurfti meiri 

stuðning og einmitt svona verkefni til að koma sér af stað og leggja í að fara aftur“. 

Viðmælendur mínir nefna ítrekað að andleg veikindi hrjái mjög marga í hópnum. 

Þetta eru einstaklingar sem margir eiga slæmar minningar tengdar skólagöngu sinni og 

þurfa að vinna sig upp í að fá trú á skólanum.  

 „Við vorum líka með fyrir framan okkur námsferla þar sem eintaklingar höfðu átt 

góðu gengi að fagna í grunnskóla en þegar þeir koma í framhaldsskóla þá fer að 

halla undan fæti og seinna fengum við skýringu á því að það var oft vegna 

þunglyndis til dæmis.. en þetta var það þegar við horfðum yfir hópinn það sem 

hann átti sameiginlegt… það var misgott gengi í námi þó það hafi veri góðir sprettir 

inn á milli og svo mætingin en nemendur höfðu oftar en einu sinni skrópað sig út úr 

náminu sínu og misst þannig skólavist“.  

Viðmælandi úr framhaldsskóla lýsir nemendahópnum sem þungum og erfiðum hópi 

sem búinn er að mála sig út í horn á mörgum stöðum. Þau hafa nánast 

undantekingarlaust reynt sig við nám í að minnsta kosti tveimur skólum áður. Þau 

virðast hafa lítinn stuðning frá fjölskyldu og mjög mörg virðast vera alveg á eigin vegum 

og þurfa að bjarga sér sjálf. 

Viðmælandi úr framhaldsskóla nefnir neyslu fíkniefna og að einhverjir hafi hætt 

námi til að fara í meðferð, en einnig hafi einhverjir fallið eftir að hafa farið í meðferð. 

Hún nefnir að stefnuleysi og áhugaleysi hafi einkennt hluta hópsins. Hún nefnir einnig 

einstaklinga í hópnum sem eru að glíma við afleiðingar eineltis sem þeir urðu fyrir í skóla 

og þá bæði frá nemendum og kennurum. Þessi reynsla skilur eftir slæmar minningar um 

skólagöngu sem rifjast upp þegar þeir koma aftur inn í skólaumhverfið og hefur áhrif á 
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líðan og árangur þeirra í námi. Sértækir námserfiðleikar eru líka nefndir sem hindrun, 

svo sem lesblinda og geta til að læra stærðfræði.  

„Þetta eru einstaklingar sem vantar dálítið mikinn grunn og hafa í rauninni ekkert til 

að byggja á… þeir eru með mjög slæma útkomu í grunnskóla, hafa farið úr vinnu í 

vinnu, farið á milli skóla úr skóla í skóla og þessum hópi vegnaði verst og partur af 

þessum hópi er að koma úr neyslu… í upphafi vantaði ekki viljann en þetta var 

kannski bara of stórt fjall að klífa og sko kannski hluti þessa hóps hefði betur átt 

heima í öðru úrræði“ 

Viðmælandi úr framhaldsskóla nefnir oftar en einu sinni einstaklinga sem eru að 

koma utan af landi með slæmar minningar tengdar skólagöngu. Hún talar um að þetta 

séu einstaklingar sem hafa upplifað ýmislegt og reynt margt og nefnir í því sambandi 

fíkniefnaneyslu og einelti.  

„Mörg áttu langa eineltissögu… og höfðu lent í bæði dópi og víni út frá því… og voru 

að reyna að ná sér út úr því og einhvern veginn og kannski var skólinn ekki rétti 

vettvangurinn. Þessar minningar allar að koma upp aftur“ 

Viðmælandi úr háskóla leggur áherslu á þá einstaklinga sem skera sig að einhverju 

leyti úr og falla ekki alveg inn í fjöldann og hafa af þeim orsökum orðið undir. Hún nefnir 

líka fjárhagsvanda sem einkenni á hópnum. Viðmælendur draga fram fjölmörg vandamál 

sem einstaklingar í hópnum standa frammi fyrir og sem hindra framgöngu þeirra og 

árangur í námi.  

„Helstu hindranirnar voru fjárhagserfiðleikar og andleg veikindi og kannski eitthvað 

sem hafði fylgt þeim lengi og svo voru það líka námserfiðleikar… en þeir sem náðu 

að halda sér inni og kannski með því að taka minna náðu með því að halda sér á 

floti… en það voru helst þeir sem voru að glíma við peningavandamál og andleg 

veikindi sem hættu… og fyrir þann hóp þarf fjölþættari úrræði og stærra teymi sem 

kemur að“.  

„Ég tel að í raun hafi forsendur ákveðins hluta hópsins ekki verið nægar til að takast 

á við verkefnið“  

Algengust virðist vera glíman við andleg veikindi og nefnir viðmælandi úr 

framhaldsskóla að í sumum tilvikum sé um að ræða mjög alvarleg geðræn vandamál og 

fyrir þann hóp sé skólinn ekki rétta úrræðið. Viðmælendur nefna brýna þörf á 

sálfræðilegri aðstoð við námsmenn sem þyrfti að vera gjaldfrjáls.   



60 

„Einstaklingar, sem komu mjög oft til okkar og voru mjög andlega lasnir og annað… 

við reyndum allt sem við gátum og allt sem ráðgjafinn gat boðið upp á… en það 

kannski var bara ekki þetta sem þau þurftu“.  

Viðmælandi bendir á mikilvægi þess að við fylgjum brotthvarfsnemendum betur 

eftir: 

„Hvað eru margir sem við vitum ekki um og eru hvergi það er eitthvað sem er brýnt 

að við skoðum því við þurfum að vita hvar ungmennin okkar eru og slíkt verkefni 

gæti verið samstarfsverkefni félagsmálaráðuneytis og menntamálaráðuneytis“. 

Einn viðmælandi nefnir að tilboð um nám mæti alls ekki þörfum allra og huga þurfi 

að fjölbreyttari lausnum.  

„Það eru ólíkir hlutir sem henta fólki og það hentar kannski ekki öllum að fara í 

framhaldsskólann en finnum eitthvað og þá er ég ekki að segja breytum 

einstaklingnum, breytum kerfinu heldur og menntakerfinu einnig á þann hátt… það 

þarf styttri námsbrautir sem hafa viðurkenningu… sem styrkja sjálfsmyndina, trúna 

á eigin getu og gerir þig sterkari á vinnumarkaði… þetta þarf ekki allt að enda með 

hvítum kolli“. 

Viðmælandi sem starfar í háskóla nefnir skort á umburðarlyndi gangvart þeim sem 

skera sig að einhverju leyti úr og að stutt sé í fordóma. Viðmælendur nefna einnig erfiða 

félagslega stöðu og fjárhagsvanda sem einkenni á þeim hópi sem veikast stendur og 

nefna í því sambandi að fjármagnið sem fylgdi verkefninu í formi framfærslustyrks til 

þátttakenda hafi skipt sköpum og gert einstaklingum kleift að fara í nám sem þeir hefðu 

annars ekki haft tök á.  

„Fyrir marga skipti þetta máli að hafa getað fengið styrk í þessar fjórar annir… Því 

þau hefðu annars ekki haft efni á því að vera í skólanum eða barist í bökkum… Sko… 

þannig að margir nýttu tækifærið en ekki alveg allir“.  

6.3 Mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og stuðnings 

Viðmælendur eru allir sammála um mikilvægi náms- og starfsráðgjafarinnar og tala allir 

um gildi stuðningsþjónustu við nemendahópinn. Það kemur skýrt fram að þeim var mjög 

umhugað um þann hóp sem var hættast við brotthvarfi og í baráttunni gegn því hafi 

aðkoma náms- og starfsráðgjafa verið lykilatriði. Skólarnir nýttu aukið fjármagn í að efla 

náms- og starfsráðgjöf en höfðu töluvert frelsi hvað varðar framkvæmd þjónustunnar.  

Hjá viðmælanda sem starfar í háskóla kemur fram að allur skólinn eins og hún lýsir 

því kom að undirbúningi  verkefnisins þar sem lögð var áhersla á að þátttakendur fengju 



61 

góða kynningu í upphafi á námsframboði og stoðþjónustu og telur hún að þetta hafi 

skipt miklu máli. Öllum nemendahópnum var síðan boðin einstaklingsbundin þjónusta 

og ráðgjöf um námsval með það að markmiði að finna styrkleika viðkomandi og 

áhugasvið.  

„…inní þetta var líka fléttað sem sagt ýmislegt sem bara lýtur að því að þau átti sig á 

sínum styrkleikum… sínu áhugasviði… þau settu sér markmið og þar fram eftir 

götunum… uhm já eða ég vil trúa því alla vega að þetta hafi svona soldið hjálpað 

þeim að, að átta sig soldið bara svona á því svona útí hvað ég er að fara og hvað er í 

boði hér og og hérna til þess var náttla leikurinn gerður að þau svona soldið áttuðu 

sig á því hvað á hvaða sviði þau hugsanlega hérna… gætu staðsett sig…“ 

Í framhaldi af því var lögð áhersla á eftirfylgni með þeim sem þess óskuðu eða 

þurftu að mati ráðgjafa. Viðmælandi leggur áherslu á mikilvægi þess að hópurinn upplifi 

sig ekki sem sérhóp með einsleitar þarfir heldur sé hverjum og einum mætt á hans 

forsendum. Ráðgjafinn þurfi að vera tilbúinn að gera það sem þarf og þá jafnvel að fara 

út fyrir skólann í leit að lausn og nefnir sem dæmi að aðstoða einstakling við að fá 

sálfræðiaðstoð og finna úr því með honum hvar megi fá fjárhagsaðstoð til að greiða fyrir 

hana og nefnir þar samstarf við félagsþjónustu sveitarfélaga. 

„Öll svona samskipti styrkja tengslin við nemandann og að hann upplifi að hann 

tilheyri og sé með tengsl í skólanum sem aftur spornar gegn brotthvarfi“.  

Einn viðmælandi talar um að áhersla hafi verið lögð á að fylgja hópnum eftir, fylgjast 

með mætingu og hitta einstaklinga reglulega. Viðmælandi leggur einnig áherslu á að það 

hafi skipt miklu máli fyrir þessa einstaklinga að hafa trúnað og tengsl við náms- og 

starfsráðgjafann þar sem þau mættu skilningi og fengu stuðning og rými.  

„…þeir sem mættu vel fengu hróspóst og hinir hvatningarpóst“. 

Alli viðmælendur voru sammála um að það viðbótarfjármagn sem fékkst í aukna 

náms- og starfsráðgjöf hafi skipt miklu máli varðandi árangur.  

„Ég myndi leyfa mér að segja að náms- og starfsráðgjöfin hafi verið lykilatriði… já 

algjörlega já…“ 

Einn viðmælandi leggur áherslu á að með verkefninu og auknu fjármagni í ráðgjöf 

hafi skapast aukið rými fyrir ráðgjafa að vinna með hópa og veita einstaklingum stuðning 

við námið og nefnir í því sambandi gott samstarf við námsver.  
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„Þetta hefur skapað miklu meira rými til að veita betri þjónustu og vinna með fleiri í 

gegnum hópavinnu… svo erum við með námsver í þessum skóla og við í ráðgjöfinni 

höfum getað verið í meiri og betri samskiptum við það og vísað þangað fleirum og 

aukið stoðþjónustuna sem þar er veitt“.  

Viðmælendur eru allir sammála um að fyrir þann hóp sem veikast stendur hafi þetta 

aukna svigrúm til ráðgjafar skipt miklu máli. 

„…maður heyrði bara hvernig ráðgjafarnir töluðu um þessa nemendur sína og þeir 

voru allir af vilja gerðir og voru mjög uppteknir af því að þarna var hópur í 

brotthvarfshættu og þarna voru líka náms- og starfsráðgjafar sem voru ráðnir inn í 

skólanna vegna þessa átaks… en þá var þetta þeirra markmið fyrst og fremst að 

sporna geng brotthvarfi þessa hóps og lögðu sig virkilega fram um það og það fór 

ekki fram hjá neinum“  

 „Bara það ef við horfum á þessi fræði að finnast þú tilheyra og að þú myndir tengsl 

við einhvern það minnkar strax líkur á brotthvarfi“. 

„…það var held ég athyglin og stuðningur sem nemendurnir í átakinu fengu og þeir 

upplifðu það líka… því þegar þú ert í stórum áfangaskóla þá tekur kannski enginn 

eftir þér og þó að þú hverfir… margir sögðu að þeim hefði þótt gott þegar var hringt 

í þau þegar þau höfðu ekki mætt lengi… það var að mínu mati stuðningurinn og 

eftirfylgnin sem skiptu gríðarlega miklu máli“. 

„Ekki bara aðkoma náms- og starfsráðgjafa heldur alúð þeirra því þeim var mjög 

umhugað um þessa nemendur..“ 

Ráðgjöfin var viðmælendum ofarlega í huga og einn viðmælandi lýsir því þannig að 

fyrir þátttakendur að hafa fengið aðgang að ráðgjöf og stuðningi til að vinna úr erfiðum 

málum sem marga hafi skort hafi verið það sem skipti sköpum fyrir stóran hóp.   

„…að bara það að skólinn skyldi teygja sig til þeirra og spyrja út í ástæður 

brotthvarfs, hvers vegna þeir væru að fara frá námi, þetta þótti nemendum vænt 

um og þetta var að gefa þeim meiri væntingar um að halda áfram námi síðar þannig 

að þeir upplifðu þessi tengsl sem voru síðan aftur náms- og starfsráðgjafar“. 

„Mér finnst til dæmis þessi umræða um sálfræðinga inn í framhaldsskólum ekki 

slæm hugmynd… þetta er hugmynd sem hefur fengið á sig gagnrýni en ef við 

horfum á þarfir þessa hóps og helstu ástæðu brotthvarfs og algengi andlegra 

veikinda en óháð þeim þá er þarna viljinn til að stunda nám og bara nám styður 

vellíðan þegar vel gengur“. 
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6.4 Lærdómur 

Allir viðmælendur eru almennt jákvæðir í garð verkefnisins og telja að margt megi af því 

læra. Þeir voru allir sammála um mikilvægi ráðgjafarinnar og einn viðmælandi segir hana 

hafa verið lykilinn að þeim árangri sem náðist. 

Viðmælandi í háskóla telur að námið hafi verið erfitt fyrir marga, en þá hafi skipt 

máli að hafa tilgang að vakna á morgnana. Hún nefnir einnig mikilvægi þess að fá ráðgjöf 

um námsval í upphafi þannig að nemandi finni nám við hæfi sem auki líkur á að hann 

ráði við námið því þá verði allt miklu auðveldara. Hún leggur áherslu á mikilvægi 

einstaklingsmiðaðrar þjónustu og að hópurinn sem á það kannski eitt sameiginlegt að 

hafa verið án atvinnu upplifi sig ekki sem sérhóp með einsleitar þarfir.  

Einn viðmælandi nefndi að skylduvirknin sem fólst í því að þátttakendur þurftu að 

sýna ástundun og uppfylla kröfur um mætingu til að tryggja framfærslu sína hafi skipt 

máli varðandi árangur og sé eitthvað sem megi taka áfram og læra af.  

„…en auðvitað var líka formgerðin í kringum þennan nemendahóp... þeir undirrita 

námssamning í upphafi annar við ráðgjafa Vinnumálastofnunar og þeir eru 

meðvitaðir um að það að þeir eiga mánaðarlega framfærslu sína undir því að sýna 

góða mætingu… við náms- og starfsráðgjafar vitum að góð ástundun gefur góða 

forspá um árangur og það var bara það sem gerðist… hópurinn skilaði verulega 

góðri mætingu og náði frábærum árangri…“. 

Eins og kom fram í lýsingu á verkefninu voru ástundun og mætingar fremur en 

árangur á prófum skilyrði fyrir framfærslu atvinnuleitenda úr Atvinnuleysistryggingasjóði 

og byggði það á skylduvirkni laga um atvinnuleysistryggingar. Náms- og starfsráðgjafar 

skólanna höfðu það verkefni með höndum að fylgjast með því að nemendur stæðu við 

þann samning og að upplýsa náms- og starfsráðgjafa Vinnumálastofnunar ef misbrestur 

varð á því sem kölluðu þá viðkomandi til sín í viðtal þar sem farið var yfir skýringar og 

mat lagt á stöðuna og möguleika.  

Þegar kemur að því að leggja mat á árangur einstaklinga eru allir viðmælendur 

sammála um að það sem einkenni þá einstaklinga sem náðu bestum árangri sé 

þrautseigja og seigla. 

„Þannig að margir náðu virkilega góðum árangri og fundu sig í námi og voru kannski 

að láta langþráðan draum rætast… þannig að allar þessar sólskinssögur kalla á 

löngun til að fara að rannsaka afburðanemendur í þessu átaki og þá er ég ekki að 

tala bara um þá sem fengu níur að meðaltali í öllum áföngum heldur sigurvegarana 
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þegar maður skoðaði fyrra námsgengi… einstaklinga sem fóru í nám og náðu bara 

góðum árangri og náðu að klára alla áfanga… þarna var sigur mannsandans þegar 

fólk náði að snúa námsferlinum sínum algjörlega við“. 

Einn viðmælandi nefnir í því sambandi að það sé erfitt að hefja nám að nýju og þá 

ekki síst fyrir þá sem hafa verið óvirkir í einhvern tíma og þá reynir á þrautseigju og 

seiglu.  

„…og hérna þetta er náttla alveg gríðarlegur sigur og mjög ánægjulegt að hérna 

svona hvað svona hvað með þrautseigjunni þeir þeir halda áfram hm (já)… þetta er 

ekkert einfalt en en mér finnst ég soldið eins og ég upplifi þetta eins og að eins og 

við bara vitum, að það þarf ekkert mjög mikið út af að bera í dag til þess að þú fittir 

ekki inn…“. 

Viðmælandi úr framhaldsskóla leggur áherslu á að ekki megi meta árangur eingöngu 

út frá þeim fjölda sem nær að ljúka námi. Hún nefnir aðra þætti svo sem að fá tækifæri 

til að prófa,  jafnvel þó niðurstaðan verði sú að þetta hentar ekki og viðkomandi finnur 

sér aðra leið.  

Einn viðmælandi nefnir að verkefnið hafi reynt á en þrátt fyrir það hafi þetta verið 

afar dýrmæt og lærdómsrík reynsla. Viðmælandi leggur áherslu á mikilvægi 

eftirfylgninnar. 

„Það er svona mín skoðun að í öllu svona uhm það er oft sem við erum með svona 

átak og… og flott starf og, og við erum að leggja pening í hluti og (ræskir sig) svo 

vantar eftirfylgnina (þungi í röddinni). Við erum að þjónusta flott hérna svona á 

ákveðnu tímabili en, en svo vantar eftirfylgnina. Og ég held að það sé alveg 

gríðarlega mikilvægt“. 

Viðmælendur leggja áherslu á mikilvægi þess að líta á þetta verkefni sem 

lærdómsferli þar sem mikilvægast er að læra af reynslunni og nefna þar sérstaklega að 

taka út úr þessu mikilvægi ráðgjafarinnar og stuðnings í formi framfærslu í aðgerðum 

gegn brotthvarfi og stuðningi við þann hóp sem veikast stendur.  

„Kannski þurfti þetta bara að vera svona í framkvæmd til að læra af því en það er 

heldur ekki sjálfgefið að læra af reynslunni og segjum ef við færum af stað aftur þá 

erum við búin að læra þetta en það þarf þá að vera markmið að læra af því sem 

gengur vel og því sem hefði mátt fara betur…. en ég leyfi mér að segja það að það 

hefði mátt ýmislegt fara betur í undirbúningi og framkvæmd en það er auðvitað 

samt svo auðvelt að segja það núna svona eftir á, ég er alveg meðvituð um það“.  

„… þetta er alveg í anda fræðanna þó það sé ekki sjálfgefið að þetta gerist… þetta er 

eitthvað sem hefur ekki verið reynt áður… þannig að þetta fyrir land sem getur 
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hampað þessum neikvæða stimpli að eiga met í brotthvarfi þá er þessi framkvæmd 

og þessi í raun og veru umgjörð hérna af því það hefur oft verið rætt um að veita 

nemendum styrk fyrir nám og hvernig það geti dregið úr brotthvarfi svona í anda 

norrænu nágrannaþjóðanna og ef við lítum á þennan ramma þá er þetta eitthvað 

sem gafst verulega vel og væri vert að skoða í stærra samhengi“. 
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7 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða árangur af aðgerðum stjórnvalda gegn 

fjöldaatvinnuleysi í kjölfar efnahagsþrenginga haustið 2008. Í þeim tilgangi var sjónum 

beint sérstaklega að átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur og upplifun viðmælenda af 

átakinu könnuð auk þess að skoða og vinna úr fyrirliggjandi gögnum um átaksverkefnið.  

Ástæða þess að Nám er vinnandi vegur var valið er sú nýbreytni sem þar var lagt 

upp með sem fólst í að beita fagstétt náms- og starfsráðgjafa í aðgerðum gegn 

fjöldaatvinnuleysi. Í rannsókninni var sjónum sérstaklega beint að ungu fólki, en það var 

sá hópur sem hrunið hitti hvað harðast þar sem atvinnuleysi meðal þeirra fór hæst í 

12,3%. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort viðmælendur upplifðu að inngrip 

og stuðningur í formi náms- og starfsráðgjafar hefði skipt máli og haft áhrif á árangur 

verkefnisins. Einnig hvernig viðmælendur upplifðu hlutverk sitt og hvernig þeir lýstu 

viðhorfi sínu og nálgun og þá ekki síst gagnvart þeim hópi sem veikast stóð. Megin 

rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 1. Hver er upplifun þátttakenda af verkefninu 

og framkvæmd þess? 2. Hver er upplifun þeirra af nemendahópnum? 3. Töldu 

þátttakendur að átakið hafi mætt þörfum nemendahópsins? 4. Hvaða lærdóm má draga 

af átakinu að mati þátttakenda? 

Þar sem eigindleg rannsóknaraðferð er notuð til að fá innsýn í upplifun fárra og 

öðlast með því dýpri skilning á ákveðnum aðstæðum ber að forðast alhæfingar út frá 

niðurstöðum og mun ég leggja áherslu á að varast slíkt (Merriam, 2009).  Hér á eftir mun 

ég skoða niðurstöður rannsóknarinnar, bera þær saman við niðurstöður fyrirliggjandi 

gagna um verkefnið og tengja fræðilegri umfjöllun. Þá verða ályktanir dregnar og 

niðurstöður skoðaðar með hliðsjón af gildi náms- og starfsráðgjafar í viðbrögðum við 

fjöldaatvinnuleysi á erfiðum tímum. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman og 

möguleg hagnýting þeirra skoðuð. Vonast er til að í framhaldinu megi nota niðurstöður 

til frekari stefnumótunar um stuðningsaðgerðir gagnvart ungu fólki í viðkvæmri stöðu og 

sem innlegg í áframhaldandi stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf.   

 

7.1 Upplifun viðmælenda af verkefninu og framkvæmd. 

Í fyrstu rannsóknarspurningunni var spurt um upplifun og voru viðmælendur mínir 

allir sammála um mikilvægi verkefnisins og töldu að fyrir langstærstan hóp þátttakenda 
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hefði þetta reynst það tækifæri sem stefnt var að og margir og stórir sigrar unnist. Þessi 

upplifun þátttakenda í rannsókninni er í samræmi við góðan árangur sem mældist í 

megindlegri matsrannsókn sem unnin var fyrir Vinnumálastofnun á árinu 2013. 

Niðurstöður úr könnun Maskínu (2013) um stöðu þátttakenda tveimur árum eftir að 

átakið hófst sýnir að yfir 80% þátttakenda höfðu lokið því námi sem þeir hófu og voru 

ýmist í starfi eða frekara námi þegar könnunin var gerð. Þessi árangur ásamt því að 

brotthvarf var minna úr hópi atvinnuleitenda en annarra gefur sterka vísbendinu um að 

sú nýbreytni að beita fagstétt náms- og starfsráðgjafa í aðgerðum gegn 

fjöldaatvinnuleysi hafi haft áhrif á árangur.  

Önnur nýbreytni sem aðgerðir stjórnvalda fólu í sér var að tvö ráðuneyti komu 

saman að framkvæmd þar sem fjármagn var flutt úr Atvinnuleysistryggingasjóði yfir í 

menntakerfið.  Þessi tilraun skipti verulegu máli og liðkaði fyrir aðgengi að skólunum og 

auðveldaði þeim að samræma aðgerðir og taka við fleiri nemendum en þeir ella hefðu 

ráðið við.  Á tímum þar sem gildi menntunar hefur aukið vægi og menntun er talin besta 

vörn gegn atvinnuleysi var þessi aðgerð stjórnvalda afar mikilvæg. Hún var í samhljómi 

við áherslur annarra Evrópuríkja í aðgerðum þeirra gegn atvinnuleysi ungs fólks, þar sem 

stjórnvöld leggja sérstaka áherslu á að opna leiðir fyrir ungt fólk aftur inn í nám í 

samstarfi við menntakerfið. Í slíkum aðstæðum gegna náms- og starfsráðgjafar 

mikilvægu hlutverki við að tengja einstakling við námsframboð og styðja hann í að móta 

og hafa stjórn á eigin starfsferli.  

Viðmælendur voru nokkuð á einu máli um að það hefði verið til bóta ef 

undirbúningur hefði verið meiri. Einhverjir viðmælendur nefndu einnig að markmiðin 

hefðu þurft að vera skýrari. Það má sömuleiðis ætla af því sem kemur fram hjá 

viðmælendum að kynning og útfærsla á verkefninu innan skólanna hafi verið breytileg 

milli skóla.  Þetta er mikilvæg niðurstaða sem þarf að halda til haga og læra af ef aftur 

yrði farið í sambærilegar aðgerðir, þar sem tryggt yrði að fyrir lægi samræmd 

aðgerðaráætlun sem næði til allra sem kæmu að framkvæmd.  

Samráðið og samstarfið sem lagt var upp með að yrði milli ráðgjafa reyndist vera 

það sem stóð upp úr varðandi framkvæmd að mati viðmælenda. Í þessu samráði og 

samstarfi þvert á þjónustustofnanir fólst ákveðin nýbreytni. Haldnir voru reglubundnir 

fundir þar sem að mati viðmælenda skapaðist tækifæri til að ræða hugmyndir og 
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skiptast á skoðunum. Þetta samráð ýtti að mati viðmælenda undir nýbreytni og aukna 

fjölbreytni í stuðningi við þann nemendahóp sem var í mestri þörf fyrir stuðning. Ef upp 

komu vandamál tóku þessir samstarfsaðilar sameiginlega ákvörðun um hvernig bregðast 

skyldi við. Viðmælendur nefndu að með þessu samráði hafi skapast tækifæri á að vekja 

athygli á vanda þess hóps sem veikast stóð og ræða hann, svo sem andleg veikindi, 

fíkniefnaneyslu, námserfiðleika, einelti og líkur á brotthvarfi úr námi, svo dæmi séu 

nefnd. Þarna gafst tækifæri til að miðla af reynslu og leita sameiginlegra lausna. Einn 

viðmælandi sagði að fram að því hefði of mikil áhersla verið á að halda slíkri umræðu 

innan skólanna til að skaða ekki ímynd skólans út á við og fæla „góða“ nemendur frá.  

Með þessari áherslu á samstarf milli ráðgjafa þvert á kerfi sköpuðust valdeflandi 

aðstæður til að ljá þessum nemendahópi rödd og vekja athygli á þeim vanda sem hann 

stendur frammi fyrir.  Þessi nálgun og áhersla er í anda þess sem Blustein (2006, 2011b) 

og Juntunen o.fl. (2013) kalla eftir. Viðmælendur eru sammála um að áherslan á aukna 

náms- og starfsráðgjöf hafi skipt sköpum og verið lykillinn að árangri, ekki síst fyrir þann 

hóp sem veikast stóð og var þeim hugleiknastur. Þetta er niðurstaða sem vonast er til að 

stefnumótunaraðilar taki mið af í aðgerðum gegn brotthvarfi og stuðningi við ungt fólk í 

vanda.  

Til viðbótar við mikilvægi náms- og starfsráðgjafarinnar varðandi árangur átaksins 

nefna viðmælendur gildi framfærslu samhliða þátttöku í námi. Þeir leggja ríka áherslu á 

að fjármagnið sem fylgdi verkefninu í formi framfærslustyrks til þátttakenda hafi skipt 

sköpum og hafi gert einstaklingum kleift að fara í nám og ljúka námi sem annars hefðu 

ekki haft tök á því. Þetta hlýtur að teljast mikilvæg niðurstaða sem vonast er til að 

stefnumótunaraðilar taki mið af. Þessar aðgerðir eru í samhjómi við nýjar áherslur sem 

Blustein (2006, 2011b) kallar eftir um að náms- og starfsráðgjöfin og sú íhlutun og  

aðgerðir sem gripið er til eigi að hafa það að markmiði að stuðla að félagslegum jöfnuði. 

Niðurstöður könnunar Maskínu (2013) um ánægju atvinnuleitenda með þátttöku í Nám 

er vinnandi vegur styðja að stuðningur náms- og starfsráðgjafa ásamt stuðningi í formi 

framfærslu hafi skipt sköpum.  

 Viðmælendur nefna líka gildi þess að framfærslan var tengd við skylduvirkni laga 

um atvinnuleysistryggingar þar sem skilyrði fyrir framfærslu var bundið við góða 

ástundun og mætingu. Þetta telja viðmælendur að hafi skilað sér í þeim góða árangri 
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sem náðist, sem er sömuleiðis mikilvæg niðurstaða sem hægt væri að byggja á til 

framtíðar. Náms- og starfsráðgjafar skólanna höfðu það verkefni með höndum að 

fylgjast með því að nemendur stæðu við þann samning. Yrði misbrestur á upplýstu þeir 

náms- og starfsráðgjafa Vinnumálastofnunar um það, sem kölluðu þá viðkomandi til sín í 

viðtal. Viðmælendur voru almennt sammála um að þetta fyrirkomulag hafi verið til góðs 

fyrir þátttakendur í átakinu sem þurftu með þessu að axla ábyrgð á gerðum sínum, um 

leið og þeir fengu stuðning og tækifæri á að skila skýringu og leita lausna. Það var líka 

mat viðmælenda að þetta hefði verið gott fyrir ráðgjafana sem gátu unnið saman þvert 

á þjónustukerfi að því að aðstoða einstaklinginn í að finna lausn. Með slíku samstarfi 

náðist því samlegð þvert á þjónustukerfi sem er það sem nú er kallað eftir innan 

velferðarþjónustunnar.  

Það má með nokkurri vissu halda því fram að hugsunin á bak við Nám er vinnandi 

vegur falli vel að nokkrum þeirra atriða sem að mati ELGPN (Hooley, 2014) eiga að 

tryggja árangursríka náms- og starfsráðgjöf. Það á ekki síst við um þá heildrænu nálgun 

sem fólst í samstarfi um fleiri en eina aðgerð  og samþættingu aðgerða þvert á kerfi. Að 

auki má nefna áherslu á að setja ráðgjöfina í samhengi við reynslu og umhverfi 

einstaklingsins sem er langtímaatvinnulaus, þar sem stór hópur hefur að auki sögu um 

brotna skólagöngu. Þátttakan í átakinu var sjálfvalin og ráðgjöfin var einstaklingsmiðuð 

og tók mið af aðstæðum hvers og eins. Eitt af markmiðum með innigripi ráðgjafa var að 

bæta færni í stjórnun eigin starfsferils með áreiðanlegum upplýsingum um nám og störf, 

þar sem verkefnið hófst á umfangsmikilli námsmessu með kynningu á námi og störfum 

með sérstakri áherslu á starfsnám í ljósi þarfa atvinnulífsins. Í framhaldi af því stóð öllum 

til boða að fá einstaklingsmiðaða ráðgjöf og stuðning við upplýst námsval.  

Hjá viðmælendum kom fram sú skoðun að það nám sem er í boði í framhaldsskólum 

mæti ekki þörfum allra. Þeir bentu á að það þurfi fjölbreyttari lausnir, til dæmis styttri 

starfsbrautir sem njóti viðukenningar í atvinnulífinu. Einn viðmælandi nefnir að það þurfi 

að breyta menntakerfinu og aðlaga það að fjölbreyttari þörfum í stað þess að ætla að 

breyta einstaklingnum og aðlaga hann að kerfinu. Það er áleitin spurning hvort 

námsframboð í framhaldsskólum sé of einsleitt þrátt fyrir fjölda námsbrauta og að það 

skýri mögulega hvers vegna svona hátt hlutfall hverfur frá námi í framhaldsskólum á 

Íslandi án þess að ljúka þrátt fyrir að framhaldsskólinn verði að teljast bæði opinn og 
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sveigjanlegur. Þetta er verðugt rannsóknarefni og þá hvernig skólakerfið ætlar að 

bregðast við ef þetta er raunin.  

Fram kemur hjá viðmælanda að leggja eigi áherslu á að styrkja sjálfsmynd og trú á 

eigin getu og það þurfi ekki allt nám að enda með hvítum kolli og vísar þar í stýringu 

stúdentsprófsins á námsvali sem skapi vandræði. Þetta er í anda þess sem Juntunen o.fl. 

(2013) telja mikilvægt að einkenni inngrip ráðgjafa þar sem markmiðið eigi að vera að 

efla trú einstaklingsins á getu sinni og möguleikum á merkingabæru starfi. Viðmælendur 

nefna einnig að nám henti alls ekki öllum og að þarna hafi verið nemendur sem höfðu 

lítinn grunn og lítið að byggja á og sértækir námserfiðleikar nefndir sem hindrun. Hluti 

þátttakenda átti jafnvel sögu um ítrekaðar tilraunir um að hefja nám og sögu um að hafa 

farið skóla úr skóla. Þessum einstaklingum vegnaði verst og nefnir einn viðmælandi að í 

upphafi hafi viljann ekki skort en þetta hafi, þegar á reyndi, verið of hátt fjall að klífa. Í 

þessum hópi voru líka einstaklingar sem áttu erfiðar minningar og reynslu og oft langa 

sögu tengda einelti, sem að mati viðmælenda virðist alltof oft fá að þrífast án þess að 

nokkuð sé aðhafst sem er ábending sem þarf að taka alvarlega.  

Það kom skýrt fram að viðmælendur settu sig vel inn í líðan og aðstæður 

skjólstæðinga sinna og lögðu sig alla fram um að aðstoða þá við að yfirvinna hindranir 

og finna leiðir að farsælli lausn. Einn viðmælandi nefnir að þarna hafi þátttakendur 

fengið aðgang að ráðgjöf og stuðningi til að vinna úr erfiðum málum sem marga hafi 

skort. Þetta er í anda þess sem Savickas ásamt fleiri fræðimönnum kalla eftir (Savickas 

o.fl., 2009) þar sem meginverkefni ráðgjafa sé að styðja einstaklinga í að móta líf sitt 

með áherslu á að efla aðlögunarhæfni og getu þeirra til að gefa lífi sínu merkingu ásamt 

því að stuðla að virkri þátttöku. Með slíkri nálgun sé einstaklingurinn betur í stakk búinn 

að þroskast og takast á við lífið í postmódernískum heimi sem einkennist af hröðum 

tæknibreytingum og örum þjóðfélagsbreytingum sem oft eru ófyrirsjáanlegar. 

Það er óhætt að fullyrða að þær aðstæður sem hér sköpuðust á vinnumarkaði 

haustið 2008 eru dæmi um ófyrirsjáanlegar breytingar sem kalla á aðlögunarhæfni og þá 

ekki síst fyrir þann hóp sem er í veikastri stöðu. Það var eitt af skýrum markmiðum með 

Nám er vinnandi vegur að styðja við þann hóp sem veikast stóð og átti sögu um brotna 

skólagöngu með tilboði um nám þar sem áhersla var á að veita aukinn stuðning í formi 

náms- og starfsráðgjafar til að koma í veg fyrir brotthvarf. Niðurstöður matsrannsókna 
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ásamt mati viðmælenda renna stoðum undir að þetta markmið hafi náðst fyrir 

langstærstan hluta hópsins. Í rannsókninni kemur vel fram hversu umhugað 

ráðgjöfunum var um þennan hóp og aðstæður hans og hversu meðvitaðir þeir voru um 

hættuna á brotthvarfi og hversu mikilvægu hlutverki þeir gegndu í að styðja hópinn. 

7.2 Upplifun viðmælenda af nemendahópnum. 

Í annarri rannsóknarspurningu er spurt um upplifun viðmælenda af 

nemendahópnum, en nemendahópurinn og þá ekki síst sá hópur sem veikast stendur 

var þeim hugleikinn og í raun það sem verkefnið hverfðist um í þeirra huga. Í greiningu 

Vinnumálastofnunar á nemendahópnum voru 55% skráðir í nám í framhaldsskólum og 

12% í frumgreinadeildir. Af þeim hópi höfðu langflestir ekki lokið námi eftir grunnskóla 

og höfðu reynt að minnsta kosti einu sinni áður við nám í framhaldsskóla. Hluti hópsins 

átti endurtekna sögu um brotna skólagöngu og brotna vinnusögu og höfðu gegnt 

þjónustu- og verkmannastörfum áður en þeir misstu vinnuna. Að þessi hópur hafi verið 

ráðgjöfunum hugleiknastur er í anda þess sem Blustein (2006, 2011a, 2011b), Juntenen 

og fleiri sérfræðingar (2013) á sviði náms- og starfsráðgjafar hafa kallað eftir þar sem 

hvatt er til þess að fagstéttin leggi aukna áherslu á þá einstaklinga sem veikast standa á 

vinnumarkaði og þá sem eru utan vinnumarkaðar og búa við erfiðar aðstæður.   

Seigla og þrautseigja eru þættir sem viðmælendur nefna oft sem eiginleika sem hafi 

einkennt þá sem þrátt fyrir erfiðan bakgrunn og sögu um brotna skólagöngu, náðu að 

nýta þetta tækifæri og stuðning til að ljúka námi. Það er ljóst að átakið skilaði mörgum 

sigrum og stór hópur sem átti sögu um brotna skólagöngu nýtti tækifærið og lauk námi 

með góðum stuðningi náms- og starfsáðgjafa.  

Þau vandamál sem einkenndu hópinn og tíðast voru nefnd af viðmælendum 

tengdust andlegum erfiðleikum, brotinni skólagöngu, erfiðri félagslegri stöðu og 

fjárhagsvanda. Þetta er í samræmi við þær niðurstöður sem komu fram í könnun Ingu 

Guðrúnar Kristjánsdóttur (2013) fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið á 

skýringum brotthvarfs úr Nám er vinnandi vegur. Þau vandamál sem tíðast voru nefnd 

eru einnig í samræmi við niðurstöður rannsókna á þeim einstaklingum sem eru í mestri 

hættu á félagslegri einangrun eða útlokun frá vinnumarkaði (Bremberg, 2013; Halvorsen 

o.fl., 2012; Scarpetta o.fl. 2010). 
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7.2.1 Andlegir erfiðleikar 

Glíman við andleg veikindi, svo sem kvíða og þunglyndi, var það sem viðmælendur 

nefndu sem helsta vanda þeirra einstaklinga sem áttu erfiðast uppdráttar. Þetta reyndist 

vandi sem oft á rætur í erfiðri reynslu sem viðmælendur tala um að hafi í mörgum 

tilvikum fylgt viðkomandi lengi. Í einhverjum tilvikum virðist vera um að ræða alvarleg 

geðræn vandamál og nefna viðmælendur þörfina á greiðara aðgengi að sálfræðilegri 

aðstoð og geðheilbrigðisþjónustu sem væri gjaldfrjáls fyrir námsmenn. Viðmælendur 

voru sammála um að fyrir þennan hóp hefði aukinn stuðningur í formi náms- og 

starfsráðgjafar skipt miklu máli og telja að það hafi komið í veg fyrir brotthvarf hjá 

einhverjum hluta hópsins. Þar nefna þeir mikilvægi þess að mynda tengsl, finna að það 

sé einhver sem lætur sér umhugað um þig og fylgir þér eftir. Sem dæmi um eftirfylgni 

nefna viðmælendur símtöl, reglubundin viðtöl, hróspóst og hvatningarpóst. Eins eru 

dæmi um að ráðgjafinn hafi verið í samskiptum við aðila utan skóla til að greiða leið að 

stuðningsþjónustu. Þessi nálgun er mikilvæg og er í samræmi við það sem Blustein 

(2011b) bendir á að þurfi að efla í ráðgjöf vegna langtímaatvinnuleysis, það er að 

ráðgjöfin feli í sér bæði stuðning vegna andlegrar heilsu samhliða stuðningi við 

atvinnuleit.  

Andlegir erfiðleikar meðal ungs fólks virðast vera vaxandi vandi í hinum vestræna 

heimi án þess að fyrir liggi einhlít skýring á þeirri þróun. Þetta hefur meðal annars birst í 

vaxandi fjölda ungs fólks sem er komið á örorkubætur vegna andlegra veikinda  

(Eurofound, 2012; Mykletun, 2013). Eftirfarandi atriði hafa verið nefnd sem dæmi um 

skýringar á þessari þróun; opnari umræða um andleg veikindi, breyttar aðferðir við 

greiningu, auknar kröfur á vinnumarkaði samfara meiri hraða og örum tæknibreytingum 

sem fylgi aukið óöryggi og atvinnuleysi (Olsen og Tägtström, 2013). Áhrif samfélagsmiðla 

á sjálfsmynd og líðan ungs fólks hefur sömuleiðis verið nefnt sem mögulegur 

áhrifaþáttur sem þarft væri að skoða. Í ljósi þess hversu almenn og víðtæk 

snjalltækjaeign og netnotkun er á Íslandi væri það verðugt verkefni að rannsaka.  

Þróun örorku ungs fólks á Íslandi vegna andlegra veikinda er, eins og áður er nefnt, 

með sama hætti og annars staðar á Vesturlöndum, þar sem nýgengi örorku ungra 

Íslendinga hefur aukist jafnt og þétt og farið úr 3,3% í 3,9% frá árinu 2010 til 2016, 

samkvæmt rannsókn sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann fyrir 
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velferðarráðuneytið (Guðný Bergþóra Tryggvadóttiro.fl., 2016). Rannsóknin hafði það að 

markmiði að greina stöðu ungs fólks (18-39 ára) með örorku eða endurhæfingarlífeyri. 

Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að vandi þessa hóps birtist oft snemma á 

lífsleiðinni og gjarnan á margvíslegan hátt.  Strax í grunnskóla fundu 74% hópsins fyrir 

kvíða og/eða þunglyndi og 58% sögðust hafa haft litla trú á sér á því skólastigi. 

Sambærilegar niðurstöður komu fram varðandi framhaldsskólann. Stór hluti svarenda í 

rannsókn Félagsvísindastofnunar upplifðu að þeir hafi ekki fengið viðeigandi stuðning á 

yngri árum. Helmingur svarenda hafði einungis lokið grunnskólanámi og þriðjungur 

svarenda hafði byrjað í framhaldsskóla en horfið frá námi áður en því lauk og þá oftast 

vegna veikinda, vanlíðunar og námserfiðleika (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl., 

2016).  

Á grundvelli upplýsinga og ábendinga sem fram koma í skýrslu 

Félagsvísindastofnunar er kallað eftir auknum stuðningi fagaðila í grunn- og 

framhaldsskólum, auknu aðgengi að þjónustu fagaðila og þá sérstaklega 

geðheilbrigðisþjónustu og að auka og samræma þurfi samstarf innan velferðarþjónustu 

(Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl., 2016). Þessar niðurstöður eru í samhljómi við mat 

viðmælenda minna sem nefna að margir hafi verið að glíma við vanda sem hafi fylgt 

þeim lengi og eru allir á einu máli um að leggja þurfi áherslu á að efla stuðningsþjónustu 

við þennan hóp enn frekar.  

Þessi þróun í örorku ungs fólks vegna andlegra örðugleika hlýtur að kalla á frekari 

rannsóknir um hvað geti skýrt þennan vaxandi vanda. Það má ætla að aukinn hraði og 

örar breytingar í þekkingarsamfélagi 21. aldarinnar með því óöryggi sem því fylgir sé 

orsök vanlíðunar hjá einhverjum hluta hópsins og þá ekki síst hjá þeim hópi sem veikast 

stendur og fæst tækifæri hefur. Þessar aðstæður eru áskorun fyrir náms- og 

starfsráðgjafa sem kallar á nýja nálgun. Blustein (2006, 2011a, 2011b) og Savickas o.fl. 

(2009) segja að í þessum breytta heimi gagnist ekki þær aðferðir sem stuðst hefur verið 

við í ráðgjöf og undir það vil ég taka.  

Viðmælendur voru mjög meðvitaðir um mikilvægi stuðnings við þennan hóp og 

settu sig vel inn í líðan og aðstæður þessara einstaklinga og bentu á mikilvægi þess að 

auka og auðvelda aðgengi að sálfræðiþjónustu. Blustein (2011b) leggur áherslu á að 

náms- og starfsráðgjafar þurfi að beita heildrænni nálgun þar sem aðgerðir sem gripið er 
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til taki mið af umhverfi, félagslegri stöðu og andlegri og líkamlegri heilsu og kallar eftir 

því að náms- og starfsráðgjafar hafi frumkvæði að samstarfi við aðrar hjálparstéttir. Í 

þessari heildrænu (bio/psycho/social) nálgun er mikilvæg sú áskorun um samstarf þvert 

á fagstéttir og þvert á þjónustuveitendur sem nú er kallað eftir með það að markmiði að 

styrkja velferðarþjónustu við ungt fólk. Náms- og starfsráðgjafar geta gegnt mikilvægu 

hlutverki í því verkefni og er það von mín að þeir taki þessari áskorun Blustein og leggi 

sitt af mörkum í að efla og styrkja samstarf við aðrar hjálparstéttir.  

7.2.2 Brotin skólaganga 

Brotin skólaganga og erfið fyrri reynsla af skólagöngu var annað vandamál sem 

viðmælendur nefndu að einkenndu þann hóp sem veikast stóð. Á bak við sögu um 

brotna skólagöngu gat, eins og áður er nefnt, verið saga um andleg veikindi, saga um 

námserfiðleika, fíkniefnaneysla, ósveigjanlegt skólakerfi, ósveigjanlegt mætingarkerfi og 

saga um einelti sem virðist allt of oft fá að skjóta rótum. Þessi hópur og þá ekki síst þeir 

sem höfðu ítrekað reynt að hefja nám, reyndist standa veikast gagnvart þátttöku í 

átakinu, fékk síður inni í þeim skólum/námi sem óskað var eftir og fékk jafnvel ekki 

úrlausn sinna mála fyrr en eftir að skólaárið var hafið (Velferðarráðuneytið, 2013). Það 

var mat viðmælenda að þarna hefðu verið einstaklingar sem hefðu þurft lengri og betri 

undirbúning eða aðra lausn, þar sem skólinn mætti þörfum þeirra ekki nægilega vel. Í 

þessum hópi eru einstaklingar sem oft eru í sérlega viðkvæmri stöðu á vinnumarkaði og 

sinna gjarnan láglaunastörfum og eru oft fyrstir til að missa vinnu þegar þrengir að 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013). Ætla má að fyrir þennan hóp hafi breytingar á 

vinnumarkaði með aukinni hnattvæðingu og örum tæknibreytingum, mikil áhrif. Sú 

þróun er komin til að vera, samhliða væntanlegum eða tilkomnum áhrifum fjórðu 

iðnbyltingarinnar. Þessar breytingar fela í sér auknar kröfur um menntun og færni, um 

leið og ætla má að einföldum störfum fækki (OECD, 2010; 2016). Gera má ráð fyrir að 

þessar breytingar á vinnumarkaði muni reynast þeim einstaklingum erfiðar sem hafa 

haft færri tækifæri til náms og/eða hafa horfið frá námi eftir skipbrot og þá oftast vegna 

þess að viðkomandi hefur ekki fengið námstilboð við hæfi né þann stuðning sem þurfti. 

Þetta vekur spurningu um hvernig skólakerfið ætlar að bregðast við? 

Þessar breytingar á vinnumarkaði gera auknar kröfur um sveigjanleika og 

aðlögunarhæfni. Blustein (2006) og Savickas o.fl. (2009) hafa bent á mikilvægi náms- og 
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starfsráðgjafar í þessu breytta umhverfi og þá ekki síst gagnvart þeim einstaklingum sem 

hafa úr færri tækifærum að spila. Ráðgjöfin þurfi að fela í sér aðstoð við að takast á við 

ófyrirsjáanlegar breytingar, efla sjálfsþekkingu og þekkingu á umhverfi sínu og styrkja 

aðlögunarhæfni.  

 Það má með nokkurri vissu segja að með þeim áherslum sem lagt var upp með í 

Nám er vinnandi vegur hafi verið gerð tilraun til þess að mæta þessum einstaklingum 

með auknum stuðningi náms- og starfsráðgjafa og sterkar vísbendingar eru um að fyrir 

stóran hluta hópsins hafi sá stuðningur dugað til sigurs. Til merkis um það eru áhrifarík 

ummæli eins viðmælanda sem talar um alla sigurvegarana og lýsir því sem sigri 

mannsandans þegar fólk náði að snúa námsferli sínum algjörlega við. Það er hins vegar 

áleitin spurning hvort þeir sem hurfu frá námi og höfðu þessa sögu hefðu þurft lengri 

undirbúning og aðlögun að nýju tækifæri til náms eða mögulega tilboð um annars konar 

úrræði. Þetta þarfnast frekari rannsóknar en það sem er þó ánægjulegt og vekur athygli 

er hversu jákvætt viðhorf brotthvarfshópsins er til frekara náms, eins og fram kemur í 

rannsókn Ingu Guðrúnar Kristjánsdóttur (2013) fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Það skýrist mögulega af þeim stuðningi sem þeir fengu frá 

náms- og starfsráðgjöfunum inni í skólunum og eftirfylgninni þegar þeir hurfu frá námi.  

7.2.3 Fjárhagsáhyggjur og félagsleg staða. 

Vandi tengdur félagslegri stöðu og fjárhag er það þriðja sem viðmælendum er ofarlega í 

huga í tengslum við þann hóp einstaklinga sem þeim er hugleiknastur. Það kemur skýrt 

fram í aðgerðum ráðgjafa að þeir voru mjög meðvitaðir um félagslega stöðu viðkomandi 

og tóku tillit til hennar og voru mjög meðvitaðir um áhrif umhverfisins á stöðu hans. 

Þessi áhersla og nálgun í ráðgjöf er það sem skiptir máli að mati Juntunen og fl. (2013) 

varðandi árangur af íhlutun og aðgerðum ráðgjafa. Áhersla á félagslegan jöfnuð er í 

anda þess sem Blustein (2006, 2011b), Savickas (2005) og Juntunen o.fl. (2013) kalla 

eftir og tala um að ráðgjafar þurfi að tileinka sér og þá ekki síst til að mæta betur þörfum 

þess hóps sem býr við erfiðar aðstæður og hefur haft færri tækifæri. Að mati þeirra eru 

náms- og starfsráðgjafar í einstakri stöðu til að hafa áhrif á líf og framtíðarmöguleika 

einstaklinga og fjölskyldna sem búa við skert lífsgæði og takmarkaða möguleika en því 

aðeins að þeir með áhrifaríkum hætti aðlagi og taki félagslega stöðu og málefni henni 

tengd með í alla íhlutun og aðgerðaráætlanir með einstaklingum (Juntunen o.fl., 2013).  
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Roberts (2009) bendir á að möguleikar ungs fólks á vinnumarkaði markist af kyni, 

uppruna og stétt þar sem ungmenni sem tilheyra verkamannastétt eða millistétt fái 

færri og verri tækifæri. Niðurstaða rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal, Jóns Torfa 

Jónassonar og Anne-Christine Tannhäuser (2011) á brotthvarfi úr framhaldsskólum á 

Norðurlöndunum  bendir til að brotthvarf sé mest úr hópi nemenda sem eiga foreldra 

með litla menntun, búa við slæman fjárhag og erfiðar heimilisaðstæður (Kristjana Stella 

Blöndal o.fl., 2011). Rannsóknir sýna að félagsleg staða hefur áhrif á undirbúning og 

aðgengi að vinnumarkaði og gerir hana órjúfanlega tengda starfsþróun (Blustein, 2006; 

Diemer og Ali, 2009; Roberts, 2009). Það var því mjög áhrifaríkt að heyra hversu 

viðmælendur voru meðvitaðir um áhrif félagslegrar stöðu á möguleika ungs fólks og þörf 

þeirra á stuðningi og hversu mikla áherslu þeir lögðu á að beina aðgerðum sínum að 

þessum hópi sérstaklega. Fram kom hjá viðmælendum að fyrir þessa einstaklinga hafi 

framfærslustyrkur sem atvinnuleitendum stóð til boða skipt sköpum og gert 

einstaklingum fært að stunda nám sem ella hefðu ekki haft tækifæri til þess.   

7.3 Lærdómur sem draga má af átakinu og hvernig það mætti þörfum 
nemendahópsins að mati viðmælenda. 

Í þriðju og fjórðu rannsóknarspurningu var annars vegar spurt um hvernig 

viðmælendur upplifðu að átakið hafi mætt þörfum nemendahópsins og hins vegar 

hvaða lærdóm megi af því draga. Upplifun og mat viðmælenda á átaksverkefninu og 

aðkomu náms- og starfsráðgjafa að framkvæmdinni er að það hafi verið mikilvæg 

aðgerð og árangursrík viðbrögð við fjöldaatvinnuleysi. Það er mat þeirra að telja verði að 

árangur þess sé í heildina góður og styðja niðurstöður fyrirliggjandi gagna um mat á 

árangri þá skoðun. Þetta mat er sömuleiðis í samræmi við niðurstöður fjölda rannsókna 

um mikilvægi þess að grípa inn í atvinnuleysi með tilboði um ráðgjöf og virknihvetjandi 

aðgerðir í þeim tilgangi að vinna gegn alvarlegum afleiðingum aðgerðarleysis (Ása G. 

Ásgeirsdóttir, 2011; Mascherini o.fl. 2012; Scarpetta o.fl. 2010, OECD, 2016).   

Sá hópur sem var viðmælendum mínum hugleiknastur voru þeir sem áttu mest 

undir högg að sækja á vinnumarkaði og höfðu fæst tækifæri og má með nokkurri vissu 

halda fram að náms- og starfsráðgjöfin hafi ekki síst gegnt mikilvægu hlutverki gagnvart 

þeim hópi. Það var mat viðmælenda að átaksverkefnið hafi ekki mætt þörfum allra úr 

þeim hópi þó sannarlega hafi margir sigrar unnist. Viðmælendur töldu að mögulega 
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hefði undirbúningur átaksins þurft að vera lengri og betri og markmiðin skýrari gagnvart 

þeim allra viðkvæmustu. Þarna voru einstaklingar sem hefðu að mati þeirra þurft lengri 

og meiri undirbúning og meiri og einstaklingsmiðaðri ráðgjöf og stuðning með tilliti til 

fyrri skólagöngu, reynslu og félagslegrar stöðu. Þarna voru einstaklingar sem að mati 

viðmælenda hefðu mögulega þurft annað úrræði en tilboð um nám eða mögulega tilboð 

um annars konar nám. Í þessum hópi voru, eins og kom fram hjá viðmælendum í 

rannsókninni, einstaklingar sem voru að glíma við vandamál sem höfðu fylgt þeim lengi 

og sem hefði þurft að finna lausn á áður en tekin var ákvörðun um að hefja nám að nýju.  

Mögulega er sá hópur sem hvarf úr átakinu vegna andlegra veikinda nú í hópi þeirra 

sem komnir eru á örorku og greint er frá í rannsókn sem Félagsvísindastofnun (2016) 

vann fyrir velferðarráðuneytið og áður er nefnd. Þessar vangaveltur kalla á frekari 

rannsóknir og eftirfylgni og benda viðmælendur mínir á mikilvægi slíkrar eftirfylgni til 

lengri tíma.  

Á það benda líka Geir Gunnarsson fyrrverandi landlæknir og Jónína Einarsdóttir 

prófessor við HÍ í samantekt sem þau unnu um árangur af aðgerðum stjórnvalda við 

efnahagshruninu. Þar kemur fram að þau telja að aðgerðir stjórnvalda hafi verndað 

íbúana gegn alvarlegum afleiðingum kreppu og þá ekki síst á andlega heilsu. Þeim 

árangri þurfi þó að fylgja eftir og í því sambandi sé mikilvægt að vera á varðbergi 

gagnvart langtímaáhrifum (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2016). Í þessu 

sambandi er rétt að nefna að þessi rannsókn fór fram á árunum 2013–2014 og getur því 

ekki talist rannsókn á langtímaáhrifum og tek ég undir að full ástæða er til að kanna hver 

langtímaáhrif átaksins hafa verið.  

Í þessu átaksverkefni fengu náms- og starfsráðgjafar sem fagstétt einstakt tækifæri 

til að sýna fram á gildi sitt. Þó ekki sé hægt að sýna með óyggjandi hætti fram á vægi 

þeirra í árangri verkefnisins eru sterkar vísbendingar um að þáttur þeirra hafi vegið 

þungt. Það kemur fram í matsrannsóknum sem gerðar hafa verið sem sýna að 

brotthvarfið úr hópi þátttakenda frá Vinnumálastofnun sem fengu þennan umfram 

stuðning í formi ráðgjafar og framfærslu var minni en hjá öðrum hópum. Ánægja 

þátttakenda í átaksverkefninu var meiri en meðal þátttakenda í öðrum átaksverkefnum 

samkvæmt könnun Maskínu (2013) sem gæti mögulega skýrst af auknu aðgengi og 

stuðningi náms- og starfsáðgjafa. Sömuleiðis kom fram í viðtölum sem sérfræðingur 
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mennta- og menningarmálaráðuneytisins tók við þá sem hurfu frá námi að þeir höfðu 

jákvætt viðhorf til námsins og reynslunnar og sáu fyrir sér að koma aftur í nám, sem 

talið var að gæti skýrst af þeim stuðningi og eftirfylgd sem þeir fengu frá ráðgjöfunum.  

Eins og áður er nefnt var lögð áhersla á formlegt samráð og samstarf ráðgjafanna 

sem tóku þátt í verkefninu og var það gert með reglubundnum fundum, samstarfi og 

samskiptum þvert á þjónustukerfi. Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi þessa 

bæði fyrir þá sem fagmenn en líka fyrir framþróun í faginu og er það lærdómur sem taka 

þarf áfram og efla. Það má ætla að sameiginlegur grunnur úr námi náms- og 

starfsráðgjafa hafi hjálpað til við hversu vel tókst til með samstarfið. Þetta samstarf er í 

anda þeirrar áherslu sem nú er lögð á samstarf þvert á þjónustukerfi með þeirri samlegð 

og samfellu sem það skilar í þágu þjónustunotenda. Þetta er nýbreytni sem nýtur 

vaxandi fylgis í þjónustu innan opinberra velferðarkerfa. 

Viðmælendur lögðu einnig mikla áherslu á að við lærum af þessari reynslu og nýtum 

hana til frekari framþróunar. Það er mikilvægt bæði fyrir kerfið og samfélagið í heild en 

líka fyrir náms- og starfsráðgjöfina sem fagstétt. Við þurfum að fylgja eftir því sem vel 

tókst og nýta það áfram. Í því ljósi má ætla að reynslan af Nám er vinnandi vegur hafi 

nýst mennta- og menningarmálaráðuneytinu við undirbúning og framkvæmd þriggja ára 

áætlunar (2016–2018) um aðgerðir gegn brotthvarfi í framhaldsskólum 

(Menntamálastofnun, 2018) þar sem mikil áhersla er á að greina sem fyrst þann hóp 

sem er í brotthvarfshættu og efla stuðning, ekki síst vegna andlegra veikinda.  

Það má færa fyrir því rök að aðgerðir stjórnvalda með tilboði um þátttöku í Nám er 

vinnandi vegur með áherslu á aukinn stuðning náms- og starfsráðgjafa og trygga 

framfærslu gæti verið gott dæmi um íhlutun og aðgerðir með áherslu á félagslegan 

jöfnuð í anda Juntunen o.fl. (2013) og Blustein (2006, 2011b). Þarna var um að ræða 

tilraun sem hafði ekki verið reynd áður og eins og einn viðmælandi bendir á þá sé það 

mikilvægt fyrir þjóð sem geti hampað þeim neikvæða stimpli að eiga met í brotthvarfi að 

skoða þann góða árangur sem náðist. Í því sambandi megi einnig skoða hvernig 

stuðningur og framfærslustyrkur til náms í anda norrænu nágrannaþjóðanna geti dregið 

úr brotthvarfi og kallar viðmælandi eftir að þessi niðurstaða verði skoðuð í stærra 

samhengi í framhaldinu.  
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Undir þetta vil ég taka um leið og vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist 

náms- og starfsráðgjöfum, öðrum fagaðilum og stefnumótunaraðilum í að leita svara við 

hvernig skólakerfið og velferðarkerfið í sinni víðtækustu mynd getur betur mætt þörfum 

ungs fólks í viðkvæmri stöðu. Þessum hópi sem oft glímir við erfiðleika sem hafa fylgt 

þeim lengi, ekki síst þeim sem glíma við andleg veikindi, námserfiðleika í einhverri mynd 

og/eða erfiða félagslega stöðu. Niðurstöður í skýrslu OECD frá árinu 2016 um virkni ungs 

fólks styður þörfina á enn frekari rannsóknum en þar má sjá að efnahagsbatinn sem 

orðið hefur frá kreppu virðist ekki hafa dugað til að koma ungu fólki aftur til vinnu og þá 

sérstaklega þeim sem reyndust í allra viðkvæmastri stöðu (OECD, 2016).  Vonast er til að 

læra megi af niðurstöðum rannsóknar á Nám er vinnandi vegur og að þær geti orðið 

grunnur að frekari rannsóknum. Þar væri vert að skoða meðal annars gildi námsstyrkja, 

gildi þess að sameina stjórnsýslu og ráðuneyti í stuðningsaðgerðum við ungt fólk í 

vanda, hvernig skólakerfið ætli að bregðast við þörfinni á að allir finni nám við hæfi og 

hvernig nýta megi reynsluna og niðurstöður í frekari stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf.   

7.4 Að lokum 

Á Íslandi var í kjölfar hrunsins lögð áhersla á víðtækt samstarf ólíkra aðila, sem telja 

verður að hafi skilað góðum árangri. Þannig má segja að samfélagið allt hafi tekið ábyrgð 

á að skapa einstaklingum tækifæri til að taka ábyrgð á eigin lífi og styðja þá til 

sjálfshjálpar sem þurftu aðstoð. Nám er vinnandi vegur er dæmi um vel heppnað 

samstarf með tilboði um þátttöku í námi sem ótvírætt er talið styrkja stöðu einstaklinga 

á vinnumarkaði og um leið styrkja félagslega stöðu þeirra. Stór hópur reyndist tilbúinn til 

þess að nýta þetta tækifæri og niðurstöður úr fyrirliggjandi gögnum sýna að þátttakan 

bætti stöðu langflestra og það var einnig upplifun viðmælenda minna. Þegar tölur 

Vinnumálastofnunar um þróun atvinnuleysis eru skoðaðar í kjölfar efnahagsþrenginga 

kemur í ljós að dregið hefur jafnt og þétt úr atvinnuleysi frá hruni þegar það fór hæst í 

um 9% og hjá ungu fólki í 12,3% en er nú í lok árs 2018 komið í 2,7%. Líklegt verður að 

teljast að það megi að einhverju leyti þakka þeim aðgerðum sem gripið var til sem 

tryggðu að flestir sem misstu vinnu í kjölfar efnahagshruns reyndust tilbúnir til starfa 

þegar hagur vænkaðist á vinnumarkaði.     
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Ég vil í lokin taka undir þá skoðun Blustein (2006, 2011b) að náms- og starfsráðgjöfin 

eigi að hafa það að markmiði að stuðla að auknum félagslegum jöfnuði með áherslu á 

þann hóp ungs fólks sem hefur færri tækifæri og minna val og ráðgjafar ljái honum rödd. 

Við þurfum að tengja þá vinnu við lausn á þeim vanda sem atvinnulífið stendur frammi 

fyrir, ef ekki tekst að mæta framtíðarþörf þess fyrir iðn- og tæknimenntað starfsfólk.  

Það þarf að aðstoða ungt fólk við að tengja skóla og nám við atvinnulífið og störf því 

þannig öðlast verkefnin sem þau eru að fást við merkingu. Ef þetta vantar sjá þau síður 

tilgang með skóla og námi. Þetta á ekki síst við um þann hóp sem veikast stendur. Til að 

tengja þetta enn betur þyrftu skólar og atvinnulíf að taka höndum saman um aukið 

samstarf með áherslu á að námið færi að hluta fram í skóla og að hluta á vinnustað. 

Aukin tengsl skóla og atvinnulífs gætu mögulega dregið úr brotthvarfi og eflt þrautseigju 

ungs fólk til að halda áfram námi. Það er sömuleiðis grundvallaratriði að tryggja að allir 

ljúki námi með einhverja skilgreinda lágmarksþekkingu fyrir vinnumarkaðinn. 

Hagsæld og framtíð samfélaga hvílir á herðum unga fólksins og því er nauðsyn að 

allir fái tækifæri til að nýta hæfni sína og getu til fulls. Í því sambandi er mikilvægt að líta 

til þeirra stuðningsaðgerða í formi náms- og starfsráðgjafar og framfærslustyrks sem 

gripið var til í Nám er vinnandi vegur. Fjárfesting í menntun og þjálfun ungs fólks styrkir 

stöðu þess og auðveldar því að takast á við verkefni og aðlagast síbreytilegu umhverfi á 

vinnumarkaði 21. aldarinnar í framtíð sem bíður þeirra.  
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi sem stuðst var við 

 

Bakgrunnur m.t.t. starfs 

Geturðu sagt mér aðeins frá starfsferli þínum til þessa? 

 Hvað varð til þess að þú valdir að fara í nám í náms- og starfsráðgjöf? 

 Hversu lengi hefurðu starfað hér í þessum skóla? 

 Hefur starfið mætt væntingum þínum? 

 Hvaða þættir starfsins höfða mest til þín/veita  þér mesta ánægju að fást 

við? 

 Hvað þykir þér erfiðast að fást við í starfinu? 

 Upplifir þú að efnahagshrunið hafi haft einhver áhrif á starf þitt og 

starfsumhverfi? 

Upplifun og þekking á átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur 

 Hver var upplifun þín af átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur? (Hlusta 
vel og spyrja nánar) 

 Hvernig fékkst þú upplýsingar um verkefnið? 

 Varstu sátt/ur við kynningu eða var eitthvað sem hefði mátt gera á annan 

hátt? 

Upplifun af framkvæmdinni 

 Geturðu lýst framkvæmd verkefnisins eins og hún birtist þér? 

 Hvaða áhrif hafði verkefnið á náms- og starfráðgjöfina í þínum skóla? 

 Geturður lýst þinni upplifun? 

 Hver var aðkoma þín að verkefninu? 

 Hver var upplifun þín af framkvæmdinni?  

 Var eitthvað við framkvæmdina sem þú varst sátt(ur)/ósátt(ur) við? 

Geturðu lýst því (nefnt dæmi)? 
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Upplifun af nemendahópnum 

 Hver var upplifun þín af nemendahópnum?  

 Átti hópurinn eitthvað sameiginlegt? 

 Var hópurinn að einhverju leyti frábrugðinn öðrum nemendum skólans? 

 Ef já – hvernig? 

 Ef nei – hvaða einkenni ef einhver eru þér efst í huga? 

 Hvernig var þjónustunni við hópinn háttað?  

 Geturðu lýst í hverju hún fólst? 

 Hverjar eru að þínu mati þarfir hans? 

 Hver er upplifun þín af gengi þátttakenda í náminu? 

 Telur þú að átakið hafi mætt væntingum og þörfum hópsins? 

Upplifun af samstarfi  

Nú tengdist framkvæmd verkefnisins ráðgjöfum Vinnumálastofnunar og 

ráðgjöfum annarra skóla og sérfræðingum innan ráðuneytis 

 Hver var upplifun þín af samstarfi við aðila utan skólans? 

 Hvernig hefðir þú viljað haga slíku samstarfi? 

 Er samstarf á milli þjónustukerfa sem veita ungu fólki ráðgjöf nægileg eins 

og hún er eða er hún of mikil/lítil? 

 Hefur þú skoðun á því hvort og þá hvernig mætti haga slíku samstarfi? 

Hvers vegna? 

Mat á árangri og lærdómur af Nám er vinnandi vegur 

 Hvernig metur þú árangur af átakinu – getur þú lýst því? 

 Geturðu nefnt dæmi um eitthvað neikvætt/jákvætt við verkefnið? 

 Er eitthvað sem þú telur að við getum lært af verkefninu? Ef já – hvað þá 
helst? 

 Hefur þú skoðun á átaksverkefnum eins og Nám er vinnandi vegur – 
geturðu lýst henni? 

 Hefur þú hugmyndir um aðgerðir sem stjórnvöld ættu að setja í forgang 
til að koma í veg fyrir/draga úr atvinnuleysi meðal ungs fólks? 

 Er eitthvað í lokin sem þú vilt bæta við? 


